Κυπριακή, Εκπαιδευτική Αποστολή Η.Β.
Ενημερωτικό Δελτίο

Cyprus Educational Mission U.K.
Newsletter

Τεύχος 49

March—April 2020

«Επικοινωνία - Communication»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS

Χριστός Ανέστη ...............................1
Μήνυμα της Επιθεωρήτριας
_Προϊσταμένης της ΚΕΑ για το
Covid-19………...……....……...…..2
Έθιμα του Πάσχα ……………….…4
25η Μαρτίου …………………....….7
1η Απριλίου …………………..…….8

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ημέρα Παιδικού Βιβλίου ….….... ....9

Πάσχα στο χωριό

Πρωτομαγιάτικες Κατασκευές …....12

Νύχτα βαθειά, μὰ τοῦ χωριοῦ
γεμάτη ἡ ἐκκλησία·
ἔξω τὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ,
μέσα φωτοχυσία.

Εργασίες Παιδιών ΕΠΣ με εξ
αποστάσεως διδασκαλία..…........... 15

—Χριστὸς Ἀνέστη! μὲ φωνὴ
κράζει ὁ παπᾶς μεγάλη.
—Χριστὸς Ἀνέστη, χριστιανοί,
ὅλος ὁ κόσμος ψάλλει.
Καὶ μπάμ! καὶ μπούμ! οἱ τουφεκιὲς
καὶ τῆς καμπάνας χτύποι.
Ὠ, τί στιγμὲς αὐτὲς γλυκιές,
πῶς φεύγει κάθε λύπη!
Κι ἀρχίζει τώρα νὰ φωτᾷ
κι ὅλοι γοργὰ πηγαίνουν
ἐκεῖ, ποὺ αὐγὰ κι ἀρνιὰ ψητὰ
στρωμένα τοὺς προσμένουν.
Ν. Χατζηδάκης

Επισκέψεις ΕπιθεωρήτριαςΠροϊσταμένης στα ΕΠΣ …….…….34
Δραστηριότητες ΕΠΣ πριν την
καραντίνα …………………….…...36
Στύλοι Αμμοχώστου .......................39
Διήγημα: Ηλίας Βενέζης –
Ελληνικό Πάσχα ………………….40

Στοιχεία επικοινωνίας:
22 Stuart Crescent,
London N22 5NN
Tel.: 020 8881 6982
Fax: 020 8365 8257
Email: kea@schools.ac.cy
Website: http://kea.schools.ac.cy

1

Μήνυμα της Επιθεωρήτριας—Προϊσταμένης της ΚΕΑ για το
αναγκαστικό κλείσιμο των ΕΠΣ λόγω του Covid-19
Τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για ελάττωση της πιθανότητας εξάπλωσης
του Covid-19 αναπόφευκτα επηρέασαν και τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία.
Σε μια περίοδο που τα σχολεία μας ετοιμάζονταν να εορτάσουν τις δύο λαμπρές εθνικές
μας επετείους, της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου, αποφασίστηκε το κλείσιμό τους.
Για πρώτη φορά από την ίδρυσή τους τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία δεν τίμησαν με
τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει τις δύο αυτές λαμπρές στιγμές της ιστορίας μας.
Τις άγιες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας που οι απανταχού χριστιανοί προσέτρεχαν
ευλαβικά στις εκκλησίες για να αναβιώσουν τα Άγια Πάθη και την Ανάσταση του
Χριστού, ο φόβος της εξάπλωσης του Covid-19 μας κράτησε όλους κλεισμένους στο
σπίτι. Για πρώτη φορά η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα λειτουργήθηκαν σε άδειες
από κόσμο εκκλησίες. Με δέος και συγκίνηση παρακολουθήσαμε από το σπίτι, μέσω
της τεχνολογίας, τις ιερές ακολουθίες των αγίων αυτών ημερών.
Όπως όλος ο κόσμος έτσι και οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ γιόρτασαν τις άγιες αυτές μέρες
κλεισμένοι στα σπίτια τους, οι περισσότεροι μόνοι, μακριά από την οικογένειά τους και
αγαπημένα τους πρόσωπα. Δύσκολες πραγματικά στιγμές για όλους μας.
Μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες προέκυψε επιτακτικά η
ανάγκη να συνεχίσουν τα παιδιά τα μαθήματά τους και να μην αποκοπούν από το
Ελληνικό Παροικιακό τους Σχολείο. Παροτρύναμε όλα τα σχολεία να συνεχίσουν την
παράδοση των μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας μέσω όποιας διαδικτυακής
πλατφόρμας είχε εύκολη πρόσβαση η κάθε σχολική μονάδα. Η αρχική μας σύσταση
ήταν η κάθε σχολική μονάδα να δημιουργήσει μια καινούρια πλατφόρμα ειδικά για το
σχολείο της και εισηγηθήκαμε ως πιθανές εφαρμογές την Microsoft Teams και τη
Zoom.us. Για τις μικρότερες ηλικιακά τάξεις προτείναμε να δουλέψουν με πακέτα
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να
ετοιμάζουν και να στέλνουν μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ασκήσεων
εβδομαδιαία, στα παιδιά και στους γονείς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη
συνέχεια οι ασκήσεις αυτές επιστρέφονται στους εκπαιδευτικούς για διόρθωση.
Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε όλες τις σχολικές επιτροπές, στις διευθύνσεις των
σχολείων και σε όλους τους εκπαιδευτικούς που αμέσως ανταποκρίθηκαν θετικά στις
εισηγήσεις μας και κατάφεραν να κρατήσουν επικοινωνία με τα παιδιά και τις
οικογένειές τους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα πέτυχαν να προσφέρουν εξ αποστάσεως
διδασκαλία, χωρίς να διακοπεί καθόλου η επαφή των παιδιών με το ελληνικό τους
σχολείο.
Ανάλογα με τις συνθήκες του κάθε σχολείου, έγινε η επιλογή της διαδικτυακής
πλατφόρμας με την οποία θα πετύχαιναν πρόσβαση όλα τα παιδιά. Παρακάτω
συνοψίζονται οι τρόποι εξ αποστάσεως διδασκαλίας που επιλέγηκαν και που
χρησιμοποιούνται στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία:
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Είναι οι διαδικτυακές εφαρμογές: Microsoft Teams, Zoom.us, Remind, Google
Classroom and Google Drive, Quizlet, Cisco, Webex, Edmodo. Για τις μικρότερες
ηλικίες χρησιμοποιούνται home learning packs μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις σελίδες αυτού του ενημερωτικού εντύπου θα δείτε εργασίες παιδιών που έγιναν με
εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η ανταπόκρισή των παιδιών είναι συγκινητική και
ελπιδοφόρα για το μέλλον των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων.
Ακόμα δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε μέχρι πότε θα γίνει δυνατή η επιστροφή των
παιδιών στα σχολεία τους. Προσδοκούμε σε γρήγορη αντιμετώπιση της εξάπλωσης του
Covid-19 και την ασφαλή επιστροφή μας στις αίθουσες διδασκαλίας. Μέχρι τότε όμως
οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να προσφέρουν εξ αποστάσεως διδασκαλία σε όλες τις
τάξεις των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων.
Δυστυχώς αυτή η αιφνίδια εισβολή της πανδημίας Covid-19 στοίχησε τη ζωή σε
αγαπημένα πρόσωπα της παροικίας μας. Θα ήθελα να συλλυπηθώ θερμά τις οικογένειες
που θρήνησαν την απώλεια αγαπημένων τους προσώπων. Εύχομαι η δύσκολη
κατάσταση που όλος ο πλανήτης αντιμετωπίζει να περάσει γρήγορα, χωρίς άλλες
απώλειες.
Χριστός Ανέστη! Σε κάθε Γολγοθά ακολουθεί Ανάσταση. Να είστε όλοι καλά, να
φροντίζετε και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλή Ανάσταση!
Βασιλική Κούμα
Επιθεωρήτρια – Προϊσταμένη
Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της διαδικτυακής
πλατφόρμας της Microsoft Teams είναι:
https://office365.schools.ac.cy/archeia/2020_mar_ms_teams/2020-gnorimia-meteams.pdf
Η ηλεκτρονική διεύθυνση για θέματα εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
είναι :
http://elearning.schools.ac.cy
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ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, γι’ αυτό γιορτάζεται με μοναδικό τρόπο. Κατά
τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας λαμβάνουν χώρα λαογραφικές εκδηλώσεις και ζωντανεύουν έθιμα
και παραδόσεις. Οι μέρες του Πάσχα γιορτάζονται με ξεχωριστά έθιμα και έχουν πάντα τον ίδιο ακριβώς
στόχο: Να αποτελέσουν ένα κάλεσμα για συμμετοχή στα Θεία Πάθη και στην Ανάσταση του
Θεανθρώπου.
Μεγάλη Δευτέρα
Η μέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της εβδομάδας των
Παθών και είναι αφιερωμένη στον Ιωσήφ -τον πιο αγαπητό
υιό του Ιακώβ- τον οποίο πούλησαν τα αδέλφια του σε
εμπόρους από την Αίγυπτο. Τότε διαβάζεται στην εκκλησία
και η παραβολή της καταραμένης συκιάς, από το Ευαγγέλιο
του Ματθαίου.
Η Μεγάλη Δευτέρα αποτελεί και την έναρξη των
προετοιμασιών για τον εορτασμό του Πάσχα. Τα παλιά
χρόνια οι νοικοκυρές αφιέρωναν αυτή τη μέρα για το
καθάρισμα και την τακτοποίηση του σπιτιού. Οι
νοικοκύρηδες γέμιζαν τις αυλές με ολάνθιστα λουλούδια.
Μεγάλη Τρίτη
Τη Μεγάλη Τρίτη στην εκκλησία διαβάζεται η Παραβολή
των Δέκα Παρθένων, ενώ το βράδυ στον Εσπερινό
ψάλλεται το τροπάριο της Κασσιανής.
Μεγάλη Τετάρτη
Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στη μνήμη της
αμαρτωλής γυναίκας που μετανόησε και πίστεψε στον
Χριστό. Οι νοικοκυρές πλάθουν μαζί με τα παιδιά τους τα
πασχαλινά κουλουράκια στο σπίτι.
Μεγάλη Πέμπτη
Τη Μεγάλη Πέμπτη στην εκκλησία ψάλλεται η μακρά
ακολουθία των Παθών με τα 12 Ευαγγέλια και
αναπαριστάνεται η Σταύρωση. Οι νοικοκυρές ετοιμάζουν
τα τσουρέκια και τις φλαούνες και βάφουν τα κόκκινα
αβγά.
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Σύμφωνα με την παράδοση, το κόκκινο χρώμα με το οποίο
βάφουν τα αυγά συμβολίζει το αίμα του Χριστού ή σύμφωνα με
άλλους τη χαρά της Αναστάσεως και την αποτροπή του κακού.
Πριν τις βαφές εμπορίου οι νοικοκυρές έβαφαν τα αβγά με
μπακάμι, ριζάρι, φύλλα από κρεμμύδια, χορτάρι της θάλασσας
και άλλα. Στη συνέχεια τα κεντούσαν ή τα ζωγράφιζαν με
φύλλα, κρεμμυδόφυλλα, ζυμάρι, λειωμένο κερί κλπ.
Μεγάλη Παρασκευή
Τη Μεγάλη Παρασκευή έχουμε την Κορύφωση του Θείου
Δράματος και τελείται η «Ακολουθία των Παθών». Η Μεγάλη
Παρασκευή συμβολίζει τα συμβάντα της δίκης του Ιησού από
τον Πόντιο Πιλάτο, τη μαρτυρική πορεία Του προς τον
Γολγοθά, τη Σταύρωση Του και τελικά την Ταφή Του. Η μέρα
αυτή αποτελεί για τους Χριστιανούς την πιο «θλιμμένη» μέρα
του χρόνου, ημέρα απόλυτης αργίας και νηστείας και οι
καμπάνες της εκκλησίας κτυπούν με πένθιμο κτύπο.
Με λουλούδια που μαζεύουν ή αγοράζουν οι πιστοί πηγαίνουν
στις εκκλησίες και στολίζουν τον Επιτάφιο ψάλλοντας το
μοιρολόγι της Παναγίας. Στην περιφορά του Επιταφίου
προπορεύεται η μπάντα ή η χορωδία με πένθιμα εμβατήρια,
ακολουθούν οι ιεροψάλτες, ο κλήρος, οι μυροφόρες, τα
εξαπτέρυγα, οι πρόσκοποι και οι πιστοί που ψέλνουν καθ’ όλη
τη διάρκεια της λιτανείας. Σε όλη τη διαδρομή οι πιστοί ραίνουν
τον Επιτάφιο με λουλούδια και αρώματα, κρατώντας αναμμένα
κεριά. Τα λουλούδια που παίρνουν οι πιστοί από τον Επιτάφιο
θεωρούνται ευλογημένα και τοποθετούνται στο εικονοστάσι
του σπιτιού.
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Μεγάλο Σάββατο

Το Μεγάλο Σάββατο οι πιστοί προετοιμάζονται για το χαρμόσυνο μήνυμα
της Ανάστασης. Η πρώτη Ανάσταση γιορτάζεται το πρωί του Μεγάλου
Σαββάτου. Ο στολισμός των ναών γίνεται με κλαδιά δάφνης. Ο ιερέας
ψάλλοντας το «Ανάστα ο Θεός» σκορπά δαφνόφυλλα και ροδοπέταλα , ενώ
οι πιστοί χτυπούν τα στασίδια με δύναμη, χτυπούν τις καμπάνες και γενικά
οι πιστοί θορυβούν διώχνοντας τον θάνατο.
Η μεγάλη λειτουργία της Ανάστασης γίνεται τα μεσάνυχτα,. Ο κόσμος
πηγαίνει στην εκκλησία με λαμπάδες και κεριά. Τα μεσάνυχτα τα φώτα της
εκκλησίας σβήνουν και ο ιερέας ψάλλει το Δεύτε Λάβετε Φως. Μετά
ακολουθεί το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο, συνήθως στο προαύλιο της εκκλησίας
κι ο ιερέας ψάλλει το Χριστός Ανέστη. Ο κόσμος εύχεται Χριστός Ανέστη
και πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό.
Μετά το τέλος της λειτουργίας της Ανάστασης, οι πιστοί παίρνουν στα
σπίτια τους τη λαμπάδα με το Άγιο φως της Ανάστασης και, πριν μπουν στο
σπίτι, κάνουν το σημάδι του σταυρού με τον καπνό του κεριού πάνω στην
πόρτα, ανάβουν το καντήλι που έχουν στα εικονίσματα του σπιτιού και
μάλιστα προσπαθούν να το κρατήσουν αναμμένο όσες περισσότερες μέρες
μπορούν. Κατά την επιστροφή στο σπίτι το τραπέζι είναι στρωμένο με την
παραδοσιακή μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά και πασχαλιάτικες λιχουδιές.
Κυριακή του Πάσχα
Την Κυριακή του Πάσχα περνάμε από τη θλίψη των Παθών και της Σταύρωσης στην ελπίδα που φέρνει
η Ανάσταση. Τελείται ο «Εσπερινός της Αγάπης», όπου σε πολλές γλώσσες διαβάζεται το Ιερό
Ευαγγέλιο και διατρανώνεται παγκοσμίως η εποχή της Αναστάσιμης ελπίδας. Έτσι ολοκληρώνεται ο
κύκλος των καθημερινών ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης.
Στα σπίτια από το πρωί ψήνεται το αρνί στη σούβλα και γλεντούν όλοι με τραγούδια και χορό. Από την
Κυριακή του Πάσχα και για τις επόμενες 40 ημέρες, οι πιστοί χαιρετούν ο ένας τον άλλο, λέγοντας
«Χριστός Ανέστη» και απαντώντας «Αληθώς Ανέστη».
ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΒΓΑ: Συμβολίζουν από την αρχαιότητα την ανανέωση της ζωής ενώ το
κόκκινο χρώμα το αίμα του Χριστού
Η ΛΑΜΠΑΔΑ: Συμβολίζει το φως που έφερε ο Χριστός νικώντας τον θάνατο και κατ’
επέκταση το σκοτάδι με την Ανάστασή Του
Το ΤΣΟΥΡΕΚΙ: Συμβολίζει την Ανάσταση του Χριστού, καθώς το αλεύρι «ζωντανεύει»
και «μεταμορφώνεται» σε ψωμί
Το ΑΡΝΙ: Συμβολίζει τους πιστούς από την παραβολή του Χριστού με τον βοσκό
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ: Συμβολίζει τον Σταυρό, πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός
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25η Μαρτίου
Κάθε 25 Μαρτίου, ανήμερα του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου, οι απανταχού Έλληνες γιορτάζουν την επέτειο
της Επανάστασης του 1821 και την απελευθέρωση της
Ελλάδας από τον οθωμανικό ζυγό. Τιμούμε τον μεγάλο
εκείνο αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία και την
απαλλαγή τους από την παρατεταμένη για τέσσερις αιώνες
Τουρκοκρατία.
Το ελληνικό έθνος με αξιοθαύμαστο τρόπο διεκδίκησε την
ελευθερία και με τις θυσίες και τα σπουδαία
ανδραγαθήματα στα πεδία των μαχών κατόρθωσε την
δημιουργία του ελληνικού κράτους. Η ελληνική
επανάσταση του 1821 έδωσε ένα γενικότερο διεθνές
μήνυμα, που ενθάρρυνε τη δημιουργία νέων κρατών και
για άλλους λαούς που παρέμεναν τότε υποτελείς .
Οι θρυλικές μορφές αγωνιστών όπως ο Κολοκοτρώνης,
ο Αθανάσιος Διάκος, ο Καραϊσκάκης, ο Μακρυγιάννης,
ο Κανάρης, η Μπουμπουλίνα, ο Παπαφλέσσας, η Μαυρογένους, ο Μιαούλης… εμπνέουν
πάντα τους απανταχού Έλληνες και μας γεμίζουν υπερηφάνεια. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει στα απομνημονεύματά του ο Μακρυγιάννης: “Kι αν είμαστε ολίγοι εις το πλήθος του
Mπραΐμη παρηγοριόμαστε μ’ έναν τρόπον, ότι η τύχη μάς έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους.
Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμάν να μας φάνε και δεν
μπορούνε· τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Kαι οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν· κι
όταν κάνουν αυτήν την απόφασιν λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν”.
Η φλόγα και ο πόθος για επανάσταση και ελευθερία εξαπλώθηκε και στην Κύπρο. Από τον
Οκτώβριο 1818 ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ήταν σε επαφή με τη Φιλική Εταιρεία και τον
Αλέξανδρο Υψηλάντη στην κρύπτη του Παγκυπρίου Γυμνασίου, στη Λευκωσία. Η υπόγεια
αύρα της Ελληνικής Επανάστασης φούντωνε σε όλο το νησί. Ο τοπικός Τούρκος άρχοντας
Κιουτσούκ Μεχμέτ για να καταπνίξει κάθε επαναστατικό κίνημα στην Κύπρο, τον Ιούλιο 1821
απαγχόνισε τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και αποκεφάλισε τους Μητροπολίτες Χρύσανθο,
Μελέτιο και Λαυρέντιο. Ο μαρτυρικός θάνατος του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των τριών
Μητροπολιτών περιγράφεται στο κορυφαίο εθνικό ποιητικό έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη, “Η
9η Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία Κύπρου”. Χαρακτηριστικός στίχος: “η Ρωμιοσύνη εν φυλή
συνότζιαιρη του κόσμου κανένας δεν ευρέθηκεν για να την ιξιλείψει, κανένας γιατί σιέπει την
που τ΄ ύψη ο Θεός μου».
Η Κύπρος ενίσχυσε από την πρώτη στιγμή την Ελληνική Επανάσταση με πολεμοφόδια αλλά
και με αγωνιστές που εντάχθηκαν στις επαναστατικές δυνάμεις και πολέμησαν ηρωικά για την
ελευθερία της Ελλάδας.
Τιμούμε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου και εμπνεόμαστε από το νόημα του αγώνα για
ελευθερία. Αποτελεί ιστορική μνήμη, είναι η κληρονομιά μας για την οποία πρέπει να
υπερηφανευόμαστε.
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1η Απριλίου
Κάθε 1η Απριλίου τιμούμε την επέτειο της έναρξης
του μεγάλου εθνικό-απελευθερωτικού αγώνα του
κυπριακού ελληνισμού εναντίον της βρετανικής
αποικιοκρατίας για την αυτοδιάθεση και την ένωση
της Κύπρου με την Ελλάδα. Η ιστορική μνήμη του
ένδοξου αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α 1955-59 μας προσφέρει
πνευματική ανάταση και εθνική υπερηφάνεια. Ο
άθλος του κυπριακού λαού να αντιμετωπίσει με
επιτυχία την ασύγκριτη υπεροπλία της βρετανικής
αυτοκρατορίας κέρδισε τον διεθνή θαυμασμό.
Η Κύπρος τότε έζησε επικές στιγμές. Ο κυπριακός ελληνισμός
ενωμένος αγκάλιασε τον Αγώνα σε ολόκληρη την Κύπρο. Σε
βουνά και πεδιάδες, σε ερημικές περιοχές και σε πόλεις, ο
κυπριακός λαός φιλοξένησε, τροφοδότησε, φρόντισε και
φυγάδευσε τους αγωνιστές.
Τα μαθητικά νιάτα ξεχύνονταν στους δρόμους διαδηλώνοντας το
αίτημα για ελευθερία και αυτοδιάθεση. Ο Πετράκης Γιάλλουρος
πέφτει νεκρός σε μια τέτοια διαδήλωση και γίνεται σύμβολο του
αγωνιστικού φρονήματος της μαθητιώσας νεολαίας.
Στην ανάμνηση των αθάνατων νεκρών του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.
η ψυχή μας σκιρτά από συγκίνηση και υπερηφάνεια. Mε
ευλάβεια και βαθιά ευγνωμοσύνη υποκλινόμαστε στο μεγαλείο
της ψυχής τους. Γονατίζουμε μπροστά στο θάρρος, τη δύναμή
και την αυταπάρνηση του Mάτση, του Aυξεντίου, των τεσσάρων
του Αχυρώνα, των νεκρών της Αγχόνης, κι όλους τους άλλους.
Τα Φυλακισμένα Μνήματα, το ιερό προσκύνημα μας, μπορεί να φυλάκισε τα νεκρά σώματα
των ηρώων, αλλά το μεγαλείο της ψυχής και της θυσίας τους δεν φυλακίστηκε ποτέ.
Αποτελούν για όλους εμάς σύμβολο ανυπέρβλητης ηθικής δύναμης και ηρωικής θυσίας.
Η εξέγερση και ο οργανωμένος ένοπλος αγώνας των Κυπρίων κατέληξε στη δημιουργία του
ανεξάρτητου κυπριακού κράτους. Ενός κράτους που μοιράστηκε βίαια με την Τουρκική
εισβολή το 1974. Το παράδειγμα και η αγωνιστικότητα των ηρώων της Ε.Ο.Κ.Α. ας μας
οπλίσουν με θάρρος και αποφασιστικότητα για να πετύχουμε την απελευθέρωση της Κύπρου
από την τουρκική κατοχή.
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Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την
ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός
παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
Την εορτή καθιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση
Βιβλίων για τη Νεότητα (Ιnternational Board on
Books for Young People - ΙΒΒΥ) το 1966, με
σκοπό να εμπνεύσει στα παιδιά την αγάπη για το
διάβασμα και να προσελκύσει την προσοχή των
μεγαλυτέρων στο παιδικό βιβλίο.
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Κάθε χρόνο ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα της
Διεθνής Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα
(Ιnternational Board on Books for Young People ΙΒΒΥ), γίνεται χορηγός, επιλέγει το θέμα,
ετοιμάζει ένα μήνυμα και μια αφίσα που
διανέμονται σε όλο τον κόσμο, με στόχο να
τονίσουν την αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης
και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την
ανάπτυξη και τη διάδοση της παιδικής
λογοτεχνίας.
Για το 2020 το μήνυμα και την αφίσα ετοίμασαν το
Τμήμα της Σλοβενίας (Slovenská sekcia IBBY).
Το φετινό μήνυμα γράφτηκε από τον Σλοβένο
συγγραφέα Peter Svetina και μεταφράστηκε στα
ελληνικά, όπως κάθε χρόνο, από τη συγγραφέα
Λότη Πέτροβιτς. Η αφίσα φιλοτεχνήθηκε από τον
Σλοβένο εικονογράφο Damijan Stepančič.
Μέρος του υπέροχου μηνύματος του Peter Sventina:
“Εκεί που μένω, οι θάμνοι πρασινίζουν αργά τον Απρίλη ή νωρίς τον Μάη και σύντομα γεμίζουν με κουκούλια
από πεταλούδες. Αυτά τα κουκούλια μοιάζουν με μπαλίτσες από βαμβάκι ή με κουφέτα και οι νύμφες τους καταβροχθίζουν φύλλο το φύλλο μέχρι που οι θάμνοι απογυμνώνονται. Όταν όμως οι νύμφες γίνουν πεταλούδες
και πετάξουν, οι θάμνοι δεν είναι κατεστραμμένοι. Καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, ξαναγίνονται πράσινοι πάλι
και πάλι.
Έτσι μοιάζει ο συγγραφέας, έτσι μοιάζει ο ποιητής. Κατασπαράζονται, μένουν κατάστεγνοι από ιστορίες και
ποιήματα, που, όταν ολοκληρωθούν, πετούν μακριά, μπαίνουν μέσα σε βιβλία και βρίσκουν τους αναγνώστες
τους. Αυτό γίνεται πάλι και πάλι.
A HUNGER FOR WORDS
Where I live, bushes turn green in late April or early May, and are soon populated by butterfly cocoons.
These look like wads of cotton or candy floss, and the pupae devour leaf after leaf until the bushes are
stripped bare. When developed, the butterflies fly away, however, the bushes have not been destroyed. As
summer comes around, they turn green again, each and every time.
This is a picture of a writer, a picture of a poet. They’re eaten away, bled dry by their stories and poetry,
which, when they’re finished, fly away, retire into books and find their audience. This happens again and
again.
Πηγή: https://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/ICBD2020_Message_-_P._Svetina.pdf
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Φτιάχνω Μαγιάτικο στεφάνι με χαρτί
Υλικά
Εύκαμπτα κλαδιά χωρίς φύλλα από θάμνους
ή δέντρα, σύρμα, κορδέλα, γκοφρέ χαρτί σε
διάφορα χρώματα, κόλλα.

Οδηγίες
•

Πρώτα φτιάχνω το στεφάνι μου: είτε με
εύκαμπτα κλαδιά αγριελιάς, είτε με
κισσό, είτε με άλλο αναρριχητικό
φτιάχνουμε τον κορμό του στεφανιού,
διακλαδώνοντας 2-3 φορές τα κλαδιά,
πλέκοντας τα και στερεώνοντας τα με
σύρμα.

•

Μετά αν θέλουμε, περνάμε γύρω γύρω
μια κορδέλα, ώστε να σταθεροποιηθεί το
στεφάνι.

•

Μετά για να φτιάξω τα λουλούδια, θα
χρειαστώ ό,τι χρώμα χαρτί γκοφρέ θέλω
και σύρμα. Κόβω ορθογώνια ή
τετράγωνα κομμάτια από το γκοφρέ
χαρτί, περίπου στο μέγεθος της παλάμης.
Παίρνω δύο φύλλα είτε του ιδίου
χρώματος (είτε κάνω συνδυασμούς) και
διπλώνω με τσακίσεις το χαρτί από κάτω
προς τα πάνω, από τη μία μεριά και μετά
από την άλλη και πάει λέγοντας. Έτσι
στο τέλος σχηματίζω ένα μικρό παπιγιόν.
Παίρνω το σύρμα και το περνάω δύο
φορές γύρω από τη μέση του παπιγιόν
και το υπόλοιπο μέρος του σύρματος
αποτελεί το κοτσάνι του λουλουδιού.
Μετά ανοίγω το γκοφρέ προς τα πάνω
και σχηματίζω άνθη σαν παπαρούνα.

•

Αφού φτιάξω όλα τα λουλούδια, τα
γυρίζω με το κοτσάνι γύρω από το
στεφάνι.
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Φτιάχνω μαγιάτικο στεφάνι με λουλούδια και θάμνους
Ένα έθιμο που πολλοί ακολουθούν την
Πρωτομαγιά είναι η κατασκευή του
μαγιάτικου στεφανιού. Η παράδοση
θέλει το μαγιάτικο στεφάνι να αποτελεί την
ένδειξη ότι κάθε σπίτι εορτάζει την άνοιξη
και την αναγέννηση της φύσης
και προσδοκά υγεία, καλοτυχία, ευτυχία.
Χρησιμοποιούνται οποιαδήποτε άλλα άνθη
μπορεί κανείς να βρει.
Υλικά
Για να φτιάξετε το δικό σας μαγιάτικο
στεφάνι χρειάζεστε αρκετά πολύχρωμα
λουλούδια-γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα,
μαργαρίτες, ανεμώνες, βιολέτες, ή
πασχαλιές, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερα
κοτσάνια., πρασινάδα από αγγελικούλα,
κισσό, φτέρες, αγιόκλημα ή άλλα
αναρριχητικά φυτά. για να καλύψουν την
βάση του στεφανιού.
Εργαλεία
Ένα κουβάρι σπάγκο φυσικού χρώματος.
Ένα μικρό κλαδευτήρι. Ένα ψαλίδι. Ένα
ζευγάρι προστατευτικά γάντια (αν τα χέρια
σας είναι ευαίσθητα).
Οδηγίες
• Αφού μαζέψετε τα λουλούδια και την
απαραίτητη διακοσμητική πρασινάδα της
αρεσκείας σας, τα συγκεντρώνετε σε μικρά
μπουκετάκια. Τα μεγαλύτερα λουλούδια
μπορούμε να τα βάζουμε μόνα τους.
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•

Στη συνέχεια θα πρέπει να
δημιουργήσετε ένα στρογγυλό στεφάνι
από ευλύγιστα κλαδιά και ανθεκτικά
κλαριά όπως κληματόβεργες ή κλαδιά
από λυγαριά.

•

Έπειτα με σπάγκο ή λεπτά συρματάκια
δένετε τα μπουκετάκια πάνω στον
ξύλινο σκελετό. Εναλλάσσετε αν
θέλετε ματσάκια πρασινάδας με
ματσάκια λουλουδιών, δημιουργώντας
χρωματικούς συνδυασμούς της
επιλογής μας, με τέτοιο τρόπο ώστε να
καλύψουμε σταδιακά όλη την βάση.

•

Συνεχίζετε τη διαδικασία ώσπου να
καλύψετε όλη την επιφάνεια του
στεφανιού σας.

•

Τελειώνοντας το
Πρωτομαγιάτικο στεφάνι, φτιάχνετε
μια μικρή θηλιά με τον σπάγκο για να
κρεμαστεί στην πόρτα σας.

Πρωτομαγιά
Έλα στο κεφάλι το ξανθό
Να σου βάλω τ’ όμορφο στεφάνι
Που για σε όλη νύχτα το’ χω κάνει,
Να στολίσω μ’ άνθια τον ανθό.
Ιδέ το! τι ωραία που θα πάει
Του ξανθόχλωμού σου κεφαλιού!
Από τα υστερνά είναι του Απριλιού
Κι απ’ τα πρώτα λούλουδα του Μάη.
Κι έτσι με τα ρόδα στα μαλλιά
Κι έτσι στα ολόλευκα ντυμένη,
Να θαρρώ πως σφίγγω αναστημένη
Την Πρωτομαγιά στην αγκαλιά!
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΕΠΣ Ashmole— «Η ζωή μέσα από τα μάτια των παιδιών»
Το Ελληνικό Σχολείο Ashmole διοργάνωσε διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα: “Η ζωή
μέσα από τα μάτια των παιδιών”.
Των παιδιών που χαίρονται με το παραμικρό, που έχουν επιθυμίες, ελπίδες και όνειρα,
που βλέπουν με τα μάτια της ψυχής τους τον κόσμο όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.
Οι μαθητές του σχολείου ζωγραφίζουν κάτι από την καθημερινότητα τους και πώς
αντιλαμβάνονται με τις αθώες τους ψυχούλες την πανδημία, τον εγκλεισμό, την αποχή
τους από τα μαθήματα, την απουσία φίλων και συγγενών .
Η ζωγραφιά του Αλέξανδρου, μαθητή της Προδημοτικής Β΄ ήρθε με ένα γλυκύτατο
μήνυμα, το οποίο έγραψε η μητέρα του.
“I missed school, my friends and in particular my cousin Michalis”
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ΕΠΣ Bishop Stortford — Διαδικτυακά μαθήματα
Οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΣ σχολείου Bishop Stortford συναντιόνται διαδικτυακά με
τους μαθητές τους κάθε Σάββατο στο zoom και σε διαφορετικά meetings / online
sessions, για όσα παιδιά το επιθυμούν.

Τα παιδιά του ΕΠΣ Bishop Stortford ζωγραφίζουν ουράνια
τόξα για να σκορπίσουν χαμόγελα και τόνους αισιοδοξίας από
τα παράθυρα των σπιτιών τους. Ουράνια τόξα έχουν
ζωγραφιστεί από χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα ως σύμβολο
ελπίδας
κατά
την
δύσκολη
αυτή
περίοδο.
ΕΠΣ Liverpool (τμήμα Δευτέρας) — Μηνύματα συμπαράστασης στο NHS
Ζωγραφιές από τους μαθητές της Γ' & Δ' τάξης, που έκαναν
κατά την διάρκεια που είναι κλειστά τα σχολεία, θέλοντας να
στείλουν ένα μήνυμα συμπαράστασης σε όσους εργάζονται
στο NHS.
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ΕΠΣ Potters Bar— Ουράνια τόξα από τα παιδιά της Προδημοτικής & Α΄ τάξης
Οι μαθητές της Προδημοτικής και Α΄ τάξης του Ελληνικού Σχολείου του Potters Bar
δημιούργησαν τις δικές τους ζωγραφιές ελπίδας θέλοντας να στείλουν θετικά μηνύματα
για αυτές τις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Α΄ τάξη

Προδημοτική
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ΕΠΣ Αγ. Παντελεήμονα- Μένουμε σπίτι
Ο μαθητής Ανδρέας Γεωργίου, του Ελληνικού
Κολεγίου Αγίου Παντελεήμονα, βοηθά με τον
δικό του τρόπο το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS)
στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Ο Ανδρέας χρησιμοποιεί τον 3D εκτυπωτή του
για την κατασκευή των προστατευτικών μασκών
που χρησιμοποιούν οι γιατροί και νοσηλευτές. Σε
διάστημα ενός μήνα έχει κατασκευάσει 120
μάσκες, οι οποίες στάλθηκαν σε ιατρεία και
νοσοκομεία της περιοχής που μένει. Η κατασκευή
μασκών και η εθελοντική προσφορά του Ανδρέα
συνεχίζονται.

ΕΠΣ Leicester— Ηλεκτρονική διδασκαλία
Εmail από μητέρα της Α' τάξης, για Πασχαλινή
κατασκευή που είχε σταλεί στα παιδιά μαζί με
εργασίες για το Πάσχα.
"Hi Marina,
I hope you and your family are all well and
keeping safe? Thank you for the emails, it's
nice to be doing some Greek work every week.
I've attached a photo of Katerina with her chick
you sent, she enjoyed making it very much.
Hopefully see you soon when we can get back
to some normality.
Kind regards,
Victoria Panagiotou"
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ΕΠΣ Γλασκόβης— Δημιουργικές εργασίες παιδιών Α΄ τάξης
Το ζητούμενο πολλών γονέων και δασκάλων αυτό το διάστημα που τα σχολεία παραμένουν
κλειστά είναι το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το χρόνο των παιδιών στο σπίτι κατά
τρόπο παραγωγικό και δημιουργικό. Η δημιουργική απασχόληση στο σπίτι, ιδίως για τα
παιδιά της πρώτης παιδικής ηλικίας έχει διττή σημασία, αυτή του παιχνιδιού και αυτή της
εργασίας. Είναι η ψυχαγωγία σε συνδυασμό με τη μάθηση και τη γνώση που μπορούμε να
προσφέρουμε στα παιδιά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της πρώτης τάξης του ΕΠΣ
Γλασκόβης, πέρασαν ευχάριστες στιγμές μαζί με τους γονείς τους στο σπίτι, έχοντας ως
ερέθισμα προτάσεις της δασκάλας τους.

Τα παιδιά μέσα από το Παιδαγωγικό
Παιχνίδι
έφτιαξαν
Πασχαλινά
καλαθάκια
και
βάφοντας
με
φαντασία
και
μαρκαδόρους
Πασχαλινά αυγά, τη Φύση και το
Περιβάλλον δημιούργησαν το δικό
τους μικρό κήπο με όσπρια!
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ΕΠΣ στον Αγ. Κυπριανό—Δημιουργικά μυαλά αξιοποιούν τα πασχαλινά αβγά!
Πρωτότυπες δημιουργίες των μαθητών της Γ΄ τάξης, του ΕΠΣ στον Άγιο Κυπριανό, στα
πλαίσια διαγωνισμού με θέμα «Τα Πασχαλινά αβγά». Η επικοινωνία με τους μαθητές γίνεται
μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Edmodo, όπου αναρτώνται εργασίες των μαθητών και
δίνονται τρόπαια!

Άρτεμις Λόρενς,
Ελληνικός χορός στην μεγάλη
αίθουσα του ελληνικού σχολείου

Αλέξανδρος ΜακΓίνες,
Star Wars

Δανιήλ Λαλόβσκι,
Η χώρα ζαχαρωτών του
Πασχαλινού Λαγού!

Ελένη Κωνστανίνου,
Πασχαλινό καλάθι με αβγά

Λυδία Μπουρζούκου & Άρτεμις Χ. Κέλλα,
Ευχές για το Πάσχα

Άννα Μυρίκνα,
Βαμμένα αβγά

Αλέξανδρος
Νικολόπουλος, Αβγά όπως
τα φτιάχνει η γιαγιά

Δημήτρης Παπαλέκα , Ο Χριστός είναι φως
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ΕΠΣ Γλασκόβης— Δημιουργικές εργασίες παιδιών μέσα από τις παραδόσεις μας

Οι μαθητές της Α΄ τάξης ασχολήθηκαν
με τη Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική
φτιάχνοντας Λαζαράκια

ΕΠΣ Newcastle—Πασχαλινές ευχές
Πασχαλινές ευχές με παραδοσιακά κουλουράκια και ζωγραφιές από τα χεράκια παιδιών
του Σχολείου. Newcastle "Σπιτικές" φυσικά δημιουργίες, αφού το Σχολείο παραμένει
κλειστό με την εκπαιδευτική ύλη να στέλνετε στο σπίτι.
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ΕΠΣ Coventry—Ασκήσεις Δ΄ τάξης για το Πάσχα

Λούης, Δ΄ τάξη
ΕΠΣ Αγίου Γεωργίου Kingston — Εργασίες Πάσχα

Νίκος Smith, Β2 τάξη
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ΕΠΣ Αποστόλου Βαρνάβα—Το Πάσχα και τα έθιμά
Το Πάσχα και τα έθιμα μας είναι το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν οι μαθητές της Α΄τάξης
του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου «Απόστολος Βαρνάβας». Τα παιδιά έφτιαξαν
πασχαλινές κάρτες και συμπλήρωσαν εργασίες σχετικές με το θέμα αυτό.

Αργυρώ
Κρητικού

Θεοχάρης
Φασουλιώτης

Κυριάκος Adragna
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ΕΠΣ Αγίου Παντελεήμονα— Πάσχα στην καραντίνα
Το σχολείο έκλεισε λόγω του κορωνοϊού στις 20 Μαρτίου και από τότε δεν έχω βγει από το σπίτι.
Δεν μου αρέσει ότι είμαστε καραντίνα, κλεισμένοι στα σπίτια, για πολύ καιρό αλλά πρέπει να
μείνουμε για να προστατεύσουμε την υγεία μας.
Είμαι αγχωμένη για την οικογένειά μου και ειδικά για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μου
στην Κύπρο. Δεν θέλω να αρρωστήσουν και να πάνε στο νοσοκομείο. Τους μιλώ και τους
βλέπω καθημερινά μέσω βιντεοκλήσεων και αυτό τους κάνει πολύ χαρούμενους γιατί είναι
και αυτοί κλεισμένοι στο σπίτι.
Είμαι πολύ στεναχωρημένη που δεν βλέπω τις φίλες μου. Τις έχω πεθυμήσει πάρα πολύ.
Μιλούμε στο τηλέφωνο, στέλνουμε μηνύματα και κάποιες φορές κάνουμε βιντεοκλήσεις
αλλά θέλω πολύ να τις δω από κοντά.
Στο σπίτι προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω κάτι διαφορετικό όπως να ζωγραφίζω, να διαβάζω
βιβλία, να βλέπω τηλεόραση αλλά κάποιες μέρες βαριέμαι και δεν έχω κάτι να κάνω.
Θέλω να πάω πίσω σχολείο να δω τις συμμαθήτριες και τους καθηγητές μου και να κάνω
κανονικά μαθήματα. Δεν μου αρέσει να κάνω μαθήματα στο σπίτι επειδή αρκετές φορές δεν
καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνουμε και δεν μπορώ να ρωτήσω τον καθηγητή να μου εξηγήσει.
Επίσης στο σπίτι είναι όλη η οικογένεια μου και μπορεί να έχει φασαρία και να μην μπορώ να
συγκεντρωθώ.
Εύχομαι να τελειώσει η καραντίνα σύντομα για να βγούμε από το σπίτι και να πάμε διακοπές
στην Κύπρο το καλοκαίρι.
Ευφροσύνη Γεωργίου, Pre-GCSE, ΕΠΣ Αγ. Παντελεήμων

Ελία Myrie, Προδημοτική
ΕΠΣ Chingford

Μάριος Ταλιάνος,
Ε’ τάξη , ΕΠΣ Margate
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Ελληνικό Κολέγιο Αγίου Παντελεήμονα— Πώς πέρασα το Πάσχα;
Τη Μεγάλη Εβδομάδα παρακολουθήσαμε τη Θεία λειτουργία από την τηλεόραση επειδή
υπάρχει ο κορωνοϊός και δεν μπορούσαμε να πάμε στην Εκκλησία. Τη Μεγάλη Τετάρτη
φτιάξαμε κουλουράκια πασχαλινά και τη Μεγάλη Πέμπτη βάψαμε τα κόκκινα αυγά.
Περάσανε λίγες μέρες στο σπίτι χωρίς να κάνουμε και πολλά και ήρθε το
σαββατοκύριακο. Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ είδαμε τη λειτουργία της Ανάστασης,
είπαμε το «Χριστός Ανέστη» και τσουγκρίσαμε τα κόκκινα αυγά. Την Κυριακή του
Πάσχα ψήσαμε το παραδοσιακό αρνί στη σούβλα και φάγαμε όλη η οικογένεια μαζί στον
κήπο. Μετά πήγαμε για περπάτημα σε ένα κοντινό δάσος επειδή ο καιρός ήταν
ηλιόλουστος και ζεστός.
Πέρασα πολύ καλά και ήμουνα χαρούμενη.
Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά!

Ευτυχία Τσολομίτη,
Δ’ τάξη

Το Πάσχα φέτος το περάσαμε στο σπίτι καραντίνα. Κάθε μέρα προσπαθούσα να κάνω
διάφορα πράγματα. Κάναμε κηπουρική με τον μπαμπά. Φυτέψαμε λουλούδια και κόψαμε
το γκαζόν. Κάποιες μέρες έκανα ποδήλατο και έπαιζα μπάλα με τον μπαμπά στον κήπο.
Μερικές φορές πηγαίναμε για περίπατο στο πάρκο για να βγούμε από το σπίτι. Διάβαζα
λίγο τα βιβλία μου, άκουγα μουσική και έπαιζα στο κινητό μου. Έμαθα να φτιάχνω την
αγαπημένη μου γρανίτα με φρούτα και γιαούρτι. Έστειλα μηνύματα και μίλησα στο
τηλέφωνο με μερικές φίλες μου αλλά δεν τις έχω δει και μου λείπουν πολύ!
Τη Μεγάλη Εβδομάδα φτιάξαμε κουλουράκια με τη μαμά. Τη Μεγάλη Πέμπτη βάψαμε τα
κόκκινα αβγά. Δεν πήγαμε εκκλησία αλλά είδαμε τη λειτουργία της Σταύρωσης, του
Επιταφίου και της Ανάστασης ζωντανά από το Facebook. Τη μέρα του Πάσχα ο μπαμπάς
έκανε μπάρμπεκιου. Έψησε διάφορα κρέατα στον κήπο. Μετά το μεσημεριανό
τσουγκρίσαμε τα κόκκινα αβγά. Περάσαμε καλά αλλά θα προτιμούσα να ήμουν στην
Ελλάδα και να περνούσα το Πάσχα με την οικογένειά μου εκεί.
Χαρά Πυλαρινού
Δ´ τάξη
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ΕΠΣ Ουαλίας — Εκθέσεις Τάξης GCSE - Πώς περνώ το χρόνο μου στο σπίτι;
Αγαπητέ φίλε,
Στον ελεύθερο χρόνο μου, τώρα που είμαι κολλημένος στο σπίτι, μου αρέσει να
παρακολουθώ ταινίες και να παίζω επιτραπέζια παιχνίδια. Για να μείνω σε επαφή με τους
φίλους μου, μου αρέσει να τους στέλνω μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ
χρησιμοποιώ επίσης το Skype για να τouς δω. Έχω κάνει σε απευθείας σύνδεση Zumba και
ασκήσεις για να κρατηθώ σε φόρμα. Έχω επίσης για άσκηση το ποδήλατο μου και τρώω
υγιεινά. Μου αρέσει επίσης να διαβάζω, να παίζω το βιολί και το πιάνο και η κηπουρική.
Στις ηλιόλουστες μέρες απολαμβάνω ζωγραφική και σχέδιο στον κήπο. Για να περάσω τοv
χρόνο μου πάω για βόλτες έξω.
Κατά τη διάρκεια του Πάσχα θα ήθελα να κάνω τις δύο ακόλουθες δραστηριότητες στο
σπίτι: Θα ήθελα να φάω σουβλάκια και να σπάσω χρωματιστά αυγά. Ελπίζω να είστε καλά
και ανυπομονώ να ακούσω από εσάς και να σας δω σύντομα.
Με αγάπη,
Αριάδνη

Αγαπητέ φίλε,
Πώς είσαι? Ελπίζω να είσαι σε θέση να βρείς τρόπους για να διασκεδάσεις τον εαυτό σου
στο σπίτι. Στον ελεύθερο χρόνο μου που έχω βλέπω τηλεόραση και έχω απολαύσει την
ανάγνωση βιβλίων μου. Όταν ο καιρός είναι καλός, χαίρομαι να φροντίζω τα λουλούδια
στον κήπο. Επίσης, μου αρέσει να πηγαίνω μακρινούς περιπάτους με την οικογένειά μου
στον ήλιο. Στο σπίτι, ασκώ επίσης τις δεξιότητες μαγειρικής μου με ψήσιμο μπισκότων και
κέικ.
Για να μείνω σε επαφή με τους φίλους μου, τους στέλνω μηνύματα στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Ήμουν επίσης σε θέση να τους δω στο Skype. Παρακολουθώ ασκήσεις στο
διαδίκτυο και προσπαθώ να είμαι υγιής με την κατανάλωση υγιεινότερων φαγητών.
Κατά τη διάρκεια του Πάσχα θα ήθελα να κάνω τις δύο ακόλουθες δραστηριότητες στο
σπίτι: Θα ήθελα να φάω σουβλάκια και να παρακολουθήσω μια τελετή εκκλησίας στο
σπίτι με την οικογένειά μου. Ελπίζω να είσαι καλά και να είστε απασχολημένοι στο σπίτι.
Με αγάπη
Ολυμπία
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ΕΠΣ Potters Bar & Windsor: “H ιστορία ενός αγοριού που γεννήθηκε το 1821”
Οι μαθητές των Ελληνικών σχολείων του Potters Bar και του Windsor με την δασκάλα
τους έφτιαξαν την ιστορία ενός αγοριού που γεννήθηκε το 1821.
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ΕΠΣ High Barnet—Ποίημα για την 25η Μαρτίου
Το μήνυμα της διπλής γιορτής της 25ης Μαρτίου μας μεταδίδει μέσα από το τετράστιχο
ποίημα της η μαθήτρια Κατερίνα Πατσέπα, της Δ’ τάξης, του Ελληνικού Παροικιακού
σχολείου High Barnet.

Άγγελος κάτασπρος ήρθε από ψηλά
μήνυμα να φέρει για την κυρά Παναγιά.
Μεγάλη γιορτή, όμως, έχουμε και για τη λευτεριά

ΕΠΣ Walker — Κάρτες για τη γιορτή της Μητέρας
Οι μαθητές της Α’ τάξης του ΕΠΣ Walker έφτιαξαν κάρτες για τη γιορτή της μητέρας.
Τα παιδιά χρωμάτισαν τις κάρτες τους και έγραψαν τις ευχές τους για να δείξουν την
αγάπη τους στις γλυκιές τους μανούλες.

Σεβαστιανός Κρούστης &
Δήμητρα Κυριάκου

Γιάννης Sayeed, Ελοΐζ Αβραάμ, Σοφία
Λυσάνδρου, Λίλη-Άννα Cox-Gold
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ΕΠΣ Milton Keynes—Κατασκευές & ποιήματα για την άνοιξη

Όμηρος Γεωργίου, Β’ τάξη

Παναγιώτης & Κωνσταντίνος
Θανόπουλος, Β’ τάξη
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ΕΠΣ Αγίου Γεωργίου Kingston
Ο μαθητής Νίκος Smith, της Β2 τάξης, του ΕΠΣ Αγίου
Γεωργίου, έφτιαξε ένα μικρό βιβλιαράκι με λέξεις της Άλφα
βήτα για τον μικρό του αδελφό Απόλλωνα.

ΕΠΣ Ουαλίας— Αθλητισμός
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ΕΠΣ Ουαλίας— Διδασκαλία μέσω πλατφόρμας
Η εφαρμογή της Google που χρησιμοποιείται για τα Online Μαθήματα στο σχολείο του
Cardiff, είναι το Google Classroom- MEET. Επειδή τα ελληνικά μας σχολεία δεν έχουν IT
officers, το στήσιμο της πλατφόρμας, που χρησιμοποιείτε για να βάζουν υλικό, να
αναθέτουν εργασίες και να λαμβάνουν μηνύματα οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές, έγινε
με την βοήθεια των γονιών που έχουν σχετικές γνώσεις.
Παρουσίαση μαθητή: “Ένα άγριο ζώο που θαυμάζω”
Ο γκρι λύκος
Ο γκρι λύκος ζει σε τούντρες, ορεινές περιοχές, δασικές εκτάσεις, δάση, λιβάδια και
ερήμους. Το μέγεθος σε βάρος είναι 40 μέχρι 175 κιλά. Το μέγεθος με ύψος είναι 76
εκατοστά. Το σώμα του γκρι λύκου είναι μεγάλο και δυνατό. Η ουρά του είναι
μακριά και φουντωτή. Το τρίχωμα του είναι απαλό και το δέρμα του
είναι μαλακό.
Ο γκρι λύκος είναι σαρκοφάγο ζώο και του αρέσει να τρώει μεγάλα ζώα, μικρά
θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, σαύρες, φίδια και φρούτα. O γκρι λύκος γεννάει την
άνοιξη. Ο γκρι λύκος γεννά μέχρι 4 κουτάβια. Μου αρέσει επειδή δεν φοβάται τίποτα.

ΕΠΣ Manchester— “Το ταξίδι του Οδυσσέα”
Οι μαθητές, μέσω της πλατφόρμας Google
Classroom, διδάχτηκαν για την αρχαία
Ελληνική Μυθολογία, το ταξίδι του
Οδυσσέα και πώς η Νύμφη Καλυψώ, που
ζούσε στο νησί Ωγυγία, κρατούσε
τον Οδυσσέα για επτά χρόνια, εμποδίζοντάς
τον να γυρίσει στην πατρίδα. του.
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ΕΠΣ Manchester—Διαδικτυακά μαθήματα για τις Εθνικές Επετείους & το Πάσχα

Τα παιδιά ολοκλήρωσαν ασκήσεις σχετικά με τις Εθνικές Επετείους, της 25ης
Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955-59 μέσω της πλατφόρμας Google Classroom.
Με την βοήθεια φυλλαδίων εργασίας και σχετικών βίντεο, τα παιδιά έμαθαν την
ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του ΄21 και του απελευθερωτικού αγώνα της
Κύπρου του 1955-59, καθώς και τους ήρωες.

Οι μαθητές ολοκλήρωσαν ασκήσεις σχετικά με την ιστορία της Αγίας Εβδομάδας,
ξεκινώντας από την Κυριακή των Βαΐων και τελειώνοντας το Μεγάλο Σάββατο. Για
κάθε ημέρα, υπήρχε η σχετική ιστορία και τα παιδιά έπρεπε να απαντήσουν σε
διαφορετικού τύπου ασκήσεις.
Επίσης τα παιδιά έμαθαν για τα ήθη και έθιμα του τόπου μας.
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ΕΠΣ Ουαλίας—Διαδικτυακά μαθήματα—Έκθεση μαθήτριας
Ένας περίπατος στη φύση.
Weston- Super- Mare
Αυτό το μέρος μου αρέσει πάρα πολύ. Τελευταία
φορά που πήγα ήταν πριν από κάτι μήνες και πήγα
μαζί με τη μαμά μου και τον αδελφό μου. Πήγαμε
στη παραλία να κάνουμε μια ωραία βόλτα, να
πάρουμε καθαρό αέρα, πήγαμε για καφέ και μετά
φάγαμε ψάρι με πατάτες. Περπατήσαμε στην
άμμο, που ήταν κοντά στη θάλασσα και έβγαλα
κάποιες φωτογραφίες. Επίσης εκεί μπορείς να δεις
και πολλά μαγαζιά.
Η φύση γύρω μου ήταν καθαρή, δεν υπάρχουν σκουπίδια στην άμμο. Θαυμάζω τη θέα, το
τοπίο και τη φύση, μπορείς να ακούσεις το κελάηδημα των πουλιών, τα κύματα να χτυπούν
πάνω στα βράχια. Πολλοί άνθρωποι κάθονταν στην άμμο και έκαναν πικ-νικ. Το έχουν
καλέ φροντισμένο και γι’ αυτό μου αρέσει τόσο πολύ.
Περισσότερο μου άρεσε το Γκραν Πιερ επειδή μπορείς να παίξεις παιχνίδια, επίσης
υπάρχει ένα τρενάκι, που είναι στη μέση της εξέδρας και μεταφέρει ανθρώπους. Η εξέδρα
προσφέρει εκπληκτικές θέες. Την επόμενη φορά θα ήθελα να πάω σε ένα μεγάλο πάρκο
για να μπορώ να παίξω και να διασκεδάσω γιατί το μέρος που πηγαίνουμε δεν προσφέρει
πάρκα.

Λιλιάνα
GCSE1
Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας
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Επίσκεψη της Επιθεωρήτριας—Προϊσταμένης της ΚΕΑ
στο ΕΠΣ Windsor
Την Παρασκευή 13/3/2020 η Επιθεωρήτρια Προϊστάμενη της Κυπριακής Αποστολής κ.
Βασιλική Κούμα επισκέφτηκε το ΕΠΣ του Windsor. Ενημερώθηκε από την
διευθύνουσα του σχολείου κ. Φωτεινή Κωστή για τα δεδομένα και τα προβλήματα που
το σχολείο αντιμετωπίζει. Γνώρισε τα μέλη της σχολικής επιτροπής και συνομίλησε με
τον πρόεδρο της κ. Αντρέα Εγγλέζο για θέματα που αφορούν το σχολείο. Αξίζουν
πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του σχολείου για τις προσπάθειες
τους να διατηρήσουν κάτω από πραγματικά δύσκολες συνθήκες τη λειτουργία του
σχολείου τους. Η γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς, με τα παιδιά και με το έργο που
επιτελείται μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον των Ελληνικών Παροικιακών
Σχολείων σε περιοχές όπου ο πληθυσμός της παροικίας μας είναι μικρός και
διασκορπισμένος σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο. Αξίζουν πραγματικά
συγχαρητήρια στους γονείς και στα παιδιά που ταξιδεύουν αρκετή ώρα για να έρθουν
στο ελληνικό τους σχολείο, να γνωρίσουν τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους και
να συναναστραφούν μεταξύ τους.

34

Επίσκεψη της Επιθεωρήτριας—Προϊσταμένης της ΚΕΑ
στο ΕΠΣ Αγ. Δημητρίου στο Edmonton
Την Παρασκευή 6/3/2020 η Επιθεωρήτρια Προϊστάμενη της Κυπριακής Αποστολής κ.
Βασιλική Κούμα επισκέφτηκε το ΕΠΣ του Αγίου Δημητρίου. Ενημερώθηκε από την
διευθύνουσα του σχολείου κ. Σταυρούλα Προδρόμου για το έργο που επιτελείται στο
σχολείο και στην συνέχεια επισκέφτηκε όλες τις τάξεις και συνομίλησε με τους
εκπαιδευτικούς και τα παιδιά. Η ανταλλαγή απόψεων και η εμπειρία που αποκτήθηκε
από την επίσκεψη αυτή, στόχο έχουν την αξιολόγηση και ενίσχυση της προσπάθειας και
του έργου που επιτελείται στο σχολείο. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη διευθύντρια,
στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά και στη σχολική επιτροπή για το αξιόλογο έργο τους.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Έθιμα Σαρακοστής ΕΠΣ Liverpool (τμήμα Δευτέρας)
Οι μαθητές του απογευματινού τμήματος της Δευτέρας κατά το μήνα Μάρτιο μιλήσανε για τα έθιμα
της Καθαρής Δευτέρας και τα Σαρακοστιανά εδέσματα κατά την περίοδο της νηστείας μέχρι το
Πάσχα.

Έθιμα Διατροφής
«Η Κυριακή της Αποκριάς» είναι η τελευταία μέρα που τρώμε κρέας.
Την εβδομάδα μεταξύ της «Κυριακής της Αποκριάς» και της «Κυριακής
της Τυρινής" τρώμε ψάρι, τυρί, γάλα και αυγά.
Τελικά, το «Τριώδιο» τελειώνει. Η πρώτη ημέρα της Σαρακοστής, είναι η
Καθαρά Δευτέρα.
Η Καθαρά ∆ευτέρα έχει τα δικά της έθιµα. Φίλοι και συγγενείς
μαζεύονται στην εξοχή για να την γιορτάσουν με τραγούδια, χορούς,
θαλασσινά, όπως χταπόδι, καλαµάρια, μύδια και γαρίδες, λαχανικά, ελιές,
νηστίσιμα ορεκτικά, όπως ταραμοσαλάτα, ταχίνι και χούμους και το
παραδοσιακό ψωμί, την «λαγάνα».
Ένα όμορφο έθιμο της
«Καθαράς Δευτέρας»
είναι και το πέταγμα των
χαρταετών. Ο ουρανός
γεμίζει από πολύχρωμους
χαρταετούς που
καλωσορίζουν την άνοιξη
….
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Τα καρναβάλια—Οι Αποκριές στα ΕΠΣ
Οι Αποκριές και οι μασκαράδες είναι μια μέρα χαράς για τα παιδιά. Είναι η εβδομάδα πριν
την Σαρακοστή. Από πού προέρχονται ακριβώς οι Αποκριές δεν είναι γνωστό, αλλά
υπάρχουν εικασίες ότι είναι καταβολές από τις διονυσιακές εορτές. Οι Απόκριες κλείνουν
την Κυριακή της Τυρινής με την Παρέλαση των Καρνάβαλων.

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Potters Bar

Το Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου, οι μαθητές του νηπιαγωγείου, της προδημοτικής, της Α’
και Β’ τάξης, του ελληνικού παροικιακού σχολείου Potters Bar, έφτιαξαν αποκριάτικες
μάσκες και ντύθηκαν μασκαράδες για να αναβιώσουν το έθιμο των Αποκριών.

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο High Barnet
Οι μαθητές της Β’2 του
ελληνικού σχολείου High
Barnet έφτιαξαν κι αυτοί τις
δικές τους αποκριάτικες
μάσκες.

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Windsor

Την Κυριακή, 1η Μαρτίου, οι γονείς του ελληνικού σχολείου Windsor διοργάνωσαν
αποκριάτικο πάρτι για τους μαθητές.
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Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
Το Ελληνικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου γιόρτασε το καρναβάλι με καρναβαλίστικο πάρτι
και διαγωνισμό ταλέντων το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020.

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Sheffield
Το Σάββατο 29/02/2020 το ελληνικό σχολείο του Σέφιλντ γιόρτασε τις Απόκριες
διοργανώνοντας αποκριάτικο πάρτι στο Theatre Deli, όπου μαθητές, εκπαιδευτικοί και
γονείς έβαλαν τις στολές τους και διασκέδασαν.
Την Κυριακή 01/03/2020 το σχολείο έλαβε μέρος στην εκδήλωση "Mother Tongue Day
2020" στο Sheffield Hallam University, μια εκδήλωση που έχει ως σκοπό να γιορτάσει την
πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία της πόλης και να κεντρίσει το ενδιαφέρον των
μαθητών για άλλες κουλτούρες.
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ...ΔΙΕΚΔΙΚΩ
Στύλοι

Stylli

Οι Στύλλοι, ένα γραφικό χωριό της επαρχίας
Αμμοχώστου, που βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό
χώρο της Αλάσιας, της Έγκωμης και το μοναστήρι του
Απ.οστόλου Βαρνάβα.

Stylli was a beautiful and picturesque village in
Famagusta and is close to the archaeological site of
Alassia, Engomi and the monastery of Apostle
Barnabas.

Το χωριό πήρε το όνομα του από τους
”στύλλους” (κολόνες), κατάλοιπα του παλαιού
υδραγωγείου που μετέφερε νερό από την Κυθρέα στη
Σαλαμίνα. Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, οφείλει το
όνομα του στους ”στύλλους” που ο Ευαγόρας, βασιλιάς
της Σαλαμίνας κατά τον 5ο – 4ο αιώνα π.Χ., είχε
τοποθετήσει στην περιοχή για να τους χρησιμοποιήσει
για την επέκταση της πρωτεύουσας του βασιλείου του.

Before the invasion, the number of inhabitants of the
village was 1000.

Στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, φοιτούσαν κατά το
σχολικό έτος 1973-74 περί τους 84 μαθητές.
Τα σπίτια του χωριού ήταν κτισμένα με πλιθάρι και
χαρακτηρίζονταν από τον πατροπαράδοτο ηλιακό με
καμάρες. Στην πλατεία του χωριού πρέσβευε ο
ανδριάντας του ήρωα Θεοδόση Χατζηθεοδοσίου, που
έλαβε μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955–59.

The village was named after the "pillars", remnants
of the old aqueduct that carried water from Kythrea
to Salamis. According to another tradition, the village
owed its name to the "pillars" that Evagoras, king of
Salamis in the 5th-4th century BC, had placed in the
area to use for the expansion of the capital of his
kingdom. .
In the Greek Primary School that operated here
before the Turkish invasion during the 1973-74
school year, 84 students attended.
The church of the village was dedicated to Prophet
Elias, whose feast was commemorated on July 20.

Η εκκλησία των Στύλλων ήταν αφιερωμένη στον
Προφήτη Ηλία, του οποίου η γιορτή τιμόταν στις 20
Ιουλίου με μεγάλη πανήγυρη στην οποία μαζεύονταν
και κάτοικοι από τα γειτονικά χωριά.

The village has been inhabited since antiquity and
various artifacts have been found, including a statue
head that is now in the Cyprus Museum. There is
also the famous monastery of Apostle Barnabas in
the village.

Το χωριό είχε κατοικηθεί από την αρχαιότητα και έχουν
βρεθεί διάφορα αντικείμενα μεταξύ των οποίων μια
κεφαλή αγάλματος που σήμερα βρίσκεται στο
Κυπριακό Μουσείο. Στο χωριό βρίσκεται επίσης το
περίφημο μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα.

During the Turkish invasion, the community was
occupied by the Turkish army, forcing all its Greek
residents to be displaced. Since then, Turkish
occupation forces and illegal occupation have been
preventing their return.

Από τους Στύλλους περνούσε γραμμή του κυπριακού
κυβερνητικού σιδηρόδρομο αλλά επίσης δύο από τους
μεγαλύτερους ποταμούς της Κύπρου, ο Πηδιάς και ο
Γιαλιάς.
Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, η κοινότητα
καταλήφθηκε από τον τουρκικό στρατό με αποτέλεσμα
να εκτοπιστούν όλοι οι Έλληνες κάτοικοι της. Έκτοτε,
οι τουρκικές δυνάμεις κατοχής και η παράνομη
κατοχική διοίκηση εμποδίζουν την επιστροφή τους.
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Διήγημα: Ηλίας Βενέζης – Ελληνικό Πάσχα
Πάνω απ’ τη βουή του Αρχιπελάγου, πάνω απ’ την πράσινη γη, πάνω απ’ τα πρώτα κλωνιά που άνθισαν,
η νύχτα κρεμάστηκε απ’ τη χώρα των Ελλήνων. Στάθηκε κι’ έσκυψε ν’ αφουγκραστεί το μήνυμα.
Πάντα είναι ένα μήνυμα να 'ρθει απ’ τη χώρα των Ελλήνων, πάντα η νύχτα του κόσμου έχει από εκεί να
περιμένει.
«Η άνοιξη ήρθε», είπε η νύχτα. «Την άνοιξη είναι το Πάσχα των Ελλήνων. Απόψε είναι η Αναστάσιμη
νύχτα τους. Όπου να 'ναι θα 'ρθει η μεγάλη τους ώρα για το φως. Τότες η γη θα λάμψει πάλι, σα να
φυτεύτηκε με άστρα. Όπου να 'ναι »
Έτσι έλεγε η νύχτα και περίμενε τη θαυμαστή ώρα ν’ ανάψουν στα γαλάζια βουνά, και στα άσπρα νησιά
του Αρχιπελάγου, και στα φαράγγια, και στις πολιτείες, τα μηνύματα της ελπίδας. Η μέλισσα πέταξε το
καλοκαίρι μες στον ήλιο που στραφτοκοπούσε πάνω στο θυμάρι και στον ανθό, έκανε μέλι καλό, έκανε
κερί κίτρινο. Το κερί έφτασε στα χέρια των ανθρώπων, ο γέροντας ιερέας με τα’ άσπρα μαλλιά φάνηκε
στην ωραία πύλη κρατώντας το φως. Το φως περνά απ’ τα χέρα του στα κίτρινα κεριά, περνά στη νύχτα,
περνά αναστάσιμα στις καρδιές των ανθρώπων. Η μάνα μας στέκεται στην πόρτα του καλυβιού, με τη
φλόγα του κεριού κάνει σταυρό στην πόρτα, ύστερα περνά το κατώφλι. Τo καλύβι είναι στο φαράγγι· το
καλύβι είναι πλάι στη θάλασσα – μυρίζει χταπόδι και ψαρική. Η μάνα μας σταυρώνει τα μικρά της που
δεν ξυπνήσαν, σβήνει το κερί, το βάνει πλάι στα εικονίσματα. Βγαίνει με τον άντρα της όξω και κοιτάζει
με σιγουριά τη νύχτα.
«Χριστός Ανέστη!»
Η μάνα μας δε γελιέται. Ξέρει καλά το τι μέρες μέλλονταν στις μάνες που περάσαν πριν από κείνη σ’
αυτή τη γη, το τι μέρες μέλλονταν στις μάνες που θα περάσουν έπειτα από κείνη σ’ αυτή τη γη. Ξέρει πως
πρέπει ν’ αναστήσει κόρες και γιους για να τυρρανιστούνε σ’ αυτό το χώμα και σ’ αυτή τη θάλασσα· να
κάνουν να πιάσει η ελιά ρίζες στη ρίζα του βράχου, να πιάσει το παραγάδι ψάρι σε θάλασσα που
στέρεψε. Ξέρει πως πάντα ήταν εδώ δύσκολα: και το ψωμί, και η αγάπη και η ελευθερία. Όμως έτσι το
βρήκε, κι αλλιώς δε γίνεται να κάνει. Έμαθε ν’ αγαπά τη γη αυτή, να βασανίζεται στη γη αυτή και να
περιμένει. Πάντα να 'ρθει μια άνοιξη, πάντα είναι να 'ρθει. Γι’ αυτό τα μεσάνυχτα, μια φορά κάθε χρονιά
τα μεσάνυχτα, μήνυμα ελπίδας για την άνοιξη που έρχεται, για τον καλό καιρό που θα 'ρθει στα
φαράγγια και στα νησιά του Αρχιπελάγου, θα φυτευτούν στη γη τα άστρα: φλόγα που ξεκίνησε από
θυμάρι και από ανθό, έγινε κερί κίτρινο, κι ύστερα έφτασε στα χέρια του γέροντα που τρέμανε στην
Ωραία Πύλη καθώς περνούσαν το φως στα χέρια των ανθρώπων.
«Χριστός Ανέστη!»
«Η άνοιξη ήρθε», λέει πάλι σαν απόψε, έτος 1948, η νύχτα. «Την άνοιξη είναι το Πάσχα των Ελλήνων.
Απόψε είναι η νύχτα της ελπίδας. Όπου να 'ναι θα 'ρθει η μεγάλη τους ώρα για το φως.»
Έτσι λέει η νύχτα. Γιατί ίσαμε αυτήν κανένα μήνυμα δεν είχε φτάσει για τη συμφορά που δέρνει τώρα τη
χώρα των Ελλήνων. Περίμενε η νύχτα.
«Όπου να 'ναι », λέει. «Όπου να 'ναι τ’ άστρα θα κατεβούν στη γη, θ’ ανάψουν.»
Όμως θα περιμένει μάταια. Γιατί, απόψε, στα φαράγγια μας και στα νησιά μας τα άστρα δε θ’ ανάψουν.
Η μάνα μας θα σκύψει πάνω στα μικρά της να τα σκεπάσει, θα κάνει το σταυρό της και θα παρακαλέσει:
Γι’ αυτά που είναι ανήξερα και δε φταίξαν, για τον άντρα της και τον αδερφό της που είναι όξω στη
νύχτα με το αίμα, για τον άντρα και τον αδερφό που είναι όξω στη νύχτα και μέλλει να σκοτώσει.
Ύστερα, όταν αυτό γίνει, η μάνα μας θα καθίσει απόψε και θα ξαγρυπνήσει καταμόναχη. Επειδή στην
αναστάσιμη νύχτα απόψε δε θα βρει, σαν κάθε χρονιά, την ελπίδα, θα περιμένει απόψε την αυγή./ Κι’
όταν θα χαράζει όξω, στα φαράγγια και στα νησιά της Ελλάδας, εκείνη θα σκύψει πάλι ταπεινά και θα
παρακαλέσει: Να 'ρθει τουλάχιστο, με τη μέρα η ελπίδα, τουλάχιστο η ελπίδα να μη χαθεί.
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