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Εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Θυατείρων και Μ. Βρετανίας
κ.κ. Γρηγόριος
Η θλιβερή είδηση του θανάτου του μακαριστού Αρχιεπισκόπου πρώην Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας Γρηγορίου προκάλεσε βαθύτατη συγκίνηση στην Κυπριακή
Εκπαιδευτική Αποστολή. Η Προϊσταμένη και όλοι οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ εκφράζουν
τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης
Βρετανίας.

Η ζωή του όλη αποτελεί ωδή αγάπης για την εκπαίδευση και την Ελληνική Παιδεία. Με
πυξίδα πάντα την αγάπη για τη μόρφωση εξουδετερώνει δυσκολίες και προβλήματα που
η ζωή έστησε απέναντι του και καταφέρνει να αποκτήσει θαυμαστή μόρφωση.
Έμπρακτη απόδειξη της απέραντης αγάπη του για την Ομογένεια και την Ελληνική
Παροικιακή Εκπαίδευση υπήρξε η πρωτοβουλία του να δημιουργηθεί ο ΕΦΕΠΕ
(Ενιαίος Φορέας Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης). Ως ιδρυτής και πρόεδρος του
ΕΦΕΠΕ βοήθησε στη συνεργασία και το συντονισμό όλων των εκπαιδευτικών φορέων
σε θέματα εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας έτσι την παροικιακή εκπαίδευση δίνοντας νέα
δυναμική στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Ομογένειας.
Ως ΚΕΑ νιώθαμε ότι στην κυριολεξία είμαστε κάτω από τη σκεπή του μακαριστού
Αρχιεπισκόπου. Βιώναμε καθημερινά την αγάπη του και την έγνοια του για τα Ελληνικά
Παροικιακά Σχολεία. Η ευχή και ευλογία του ήταν το καθημερινό μας στήριγμα και
ενίσχυε την υπηρεσία μας στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία.
Η ζωή του αποτελεί παράδειγμα προσφοράς και αγάπης για όλους μας. Καλύτερο
μνημόσυνο από μέρους μας είναι η συνολική προσπάθεια αναβάθμισης και ενίσχυσης
της Ελληνικής Παροικιακής εκπαίδευσης.

Στα δεξιά, στιγμιότυπο
από την εξόδιο
ακολουθία του
Αρχιεπισκόπου πρώην
Θυατείρων και Μεγάλης
Βρεττανίας κ.κ.
Γρηγόριου.

2

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
CHILD SAFEGUARDING TRAINING»
Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή σε συνεργασία με το
Σχολείο του Αγίου Δημητρίου και τις Δημοτικές Αρχές του
Edmonton διοργάνωσαν σεμινάριο με το οποίο οι
εκπαιδευτικοί έλαβαν εκπαίδευση και δίπλωμα (Child
Safeguarding Certificate) για τις πολιτικές που αφορούν

την προστασία του παιδιού. Το σεμινάριο έγινε στην
αίθουσα του Αγίου Δημητρίου, Logan Road N9 OLP, την
Τετάρτη, 11/12/2019 η ώρα 10:30-13:30.
Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η κ. Heather Mcdaid,
υπεύθυνη για θέματα που αφορούν την προστασία του
παιδιού στο χώρο του σχολείου και υπάγεται στις
εκπαιδευτικές υπηρεσίες του Enfield. Την ευχαριστούμε
θερμά για την προθυμία της να μας επιμορφώσει σε ένα
θέμα τόσο σοβαρό και ευαίσθητο στο χειρισμό του.
Ευχαριστούμε επίσης την Διευθύνουσα του Αγίου Δημητρίου κ. Σταυρούλα Προδρόμου που
ανάλαβε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τις Δημοτικές Αρχές του Edmonton και να
διευθετήσει την προσφορά του σεμιναρίου. Ευχαριστούμε επίσης την Επιτροπή του Αγίου
Δημητρίου για την άψογη φιλοξενία τους. Το σεμινάριο ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και το
παρακολούθησαν 75 εκπαιδευτικοί των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων.
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ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Π ΡΟ Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Ενιαίος Φορέας Ελληνικής Παροικιακής
Εκπαίδευσης (ΕΦΕΠΕ) οργανώνει
Σ Ε Μ Ι Ν Α ΡΙ Ο
με θέμα:«GCSE: Οι αλλαγές στην εξέταση –
Προετοιμασία των μαθητών»
Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020
Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού
Ναού του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή (Wightman
Rd, Hornsey, London N8 0LY)

Ώρα: 12:30΄ -18:30΄
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
 εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις τάξεις του
GCSE,
 εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Στ΄ τάξη,
 διευθυντές Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων
 στους εκπαιδευτικούς της ΚΕΑ και ΕΕΑ
 όσους ενδιαφέρονται για το θέμα
Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία της ΚΕΑ:
email: kea@schools.ac.cy

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
12:15 - 12:30

Εγγραφές, Προσέλευση εκπαιδευτικών

12:30 - 12:45

Χαιρετισμοί
Συστάσεις από τον Φιλόλογο και δημιουργό του Speak Greek,
κ. Ηρακλή Λαμπαδαρίου

12:45 - 17:15

Τυπολογία ερωτήσεων GCSE, Κριτήρια αξιολόγησης, Τεχνικές
απάντησης θεμάτων, Workshop συγγραφής θεμάτων

12:45 - 13:45
13:45 - 14:45
14:45 - 15:15
15:15 - 16:15
16:15 - 17:15

Listening
Speaking
Διάλειμμα
Reading
Writing

17:15 - 18:15

Προσεγγίσεις στον σχεδιασμό μαθήματος για το επίπεδο του
GCSE

18:15 - 18:30

Ερωτήσεις/ Συζήτηση
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΠΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ
Με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη, η Ορθόδοξη
Κοινότητα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού στο Β.
Λονδίνο, υποδέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο
Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας κ.κ. Νικήτα, το Σάββατο
19 Οκτωβρίου 2019.
Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τον Αγιασμό του Σχολείου για
την έναρξη του νέου σχολικού έτους, συνομίλησε με τα παιδιά τα οποία και ευλόγησε και
στη συνεχεία ευλόγησε τους γονείς και όλους τους παρευρισκόμενους. Αμέσως μετά
παρακολούθησε με ενδιαφέρον την Εορτή του Σχολείου του Αγίου Ιωάννου του
Βαπτιστού για την 28η Οκτωβρίου 1940, χάρηκε τις παιδικές φωνές οι οποίες άλλοτε
έψαλλαν ύμνους, άλλοτε τραγούδησαν και άλλοτε απάγγελαν ποιήματα.
Στον Αγιασμό και στην Εορτή, παρευρέθηκαν ο Ιερολογιώτατος
Αρχιδιάκονος Ευγένιος Τσαραμανίδη, που συνόδευσε τον
Σεβασμιώτατο, οι Ιερείς του Ναού, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ.
Θεοφάνης Πέτρου, ο Αδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρ. Ανδρέας
Χατζησαββής και ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρεσβ. Παύλος Γρηγορίου,
οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι γονείς. Επίσης παρευρέθηκαν η
Επιθεωρήτρια Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής
Αποστολής κ. Βασιλική Κούμα, η Συντονίστρια Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος κ. Βανέσσα Τσιλογιάννη, η Συντονίστρια του
Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής κ. Ισμήνη Χατζηγιάννη
Γκίκα, η πρώην Διευθύντρια του Σχολείου, κ. Μάρω Στρούθου, ο Πρόεδρος της Σχολικής
Εφορείας και Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος, κ. Ανδρέας
Ιωάννου και ο επίτιμος Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Γεώργιος Καλλής.
Πριν τον Αγιασμό και την Εορτή, ο Σεβασμιότατος ξεναγήθηκε στους χώρους του Ναού
και του Σχολείου. Ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρεσβ. Παύλος Γρηγορίου, κατά την
εισαγωγική ομιλία του, καλωσόρισε τον Αρχιεπίσκοπο και τον ευχαρίστησε για την
αποδοχή της προσκλήσεως και την μεγάλη Ευλογία να τελέσει τον Αγιασμό του Σχολείου.
Αμέσως μετά την Εορτή, η Κοινότητα παρέθεσε γεύμα για τους επίσημους
προσκεκλημένους.
Ημέρες και ώρες Λειτουργίας Σχολείου Αγίου Ιωάννη
Βαπτιστή (Harringay)
Σάββατο, 9:30 π.μ.-14:30 μ.μ.
Σάββατο, 14:00-17:00 (Τάξεις ενήλικων)
Τρίτη & Πέμπτη, 17:00-19:00
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ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ
Εορτασμοί για την 28η Οκτωβρίου 1940
Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Walker

Την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019, στο σχολείο Walker, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σταθμό
Southgate στο Βόρειο Λονδίνο, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η διευθύνουσα, κ. Άντρια Ηλία, εκφώνησε λόγο τόσο στα ελληνικά όσο και στα
αγγλικά εξηγώντας τη σημασία της επετείου. Στη συνέχεια, ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τα παιδιά. Στο πρώτο μέρος διάφορες τάξεις του σχολείου απήγγειλαν ποιήματα, στο δεύτερο μέρος τραγούδησαν επετειακά τραγούδια και στο τρίτο μέρος χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς. Στην φωτογραφία, τα παιδιά των τάξεων Ε’ και GCSE1 χορεύουν «Ικαριώτικο».
Στο τέλος της γιορτής, η σχολική επιτροπή ευχαρίστησε τόσο τα παιδιά όσο και τους/τις εκπαιδευτικούς για την όμορφη γιορτή τους. Την επιτροπή αποτελούν: ο πρόεδρος, κ. Αλέξης Πογιατζής, η κ. Ευδοκία (Κία) Pugliese, η κ. Λία Δημητρίου, ο κ. Αντρέας Σάββα, και ο κ. Αντρέας
Χρίστου.

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Hazelwood
Το Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019, το
ΕΠΣ Hazelwood γιόρτασε την επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η εκδήλωση
περιλάμβανε ομιλία για τη σημασία της
γιορτής όχι μόνο για τον ευρύτερο ελληνισμό, αλλά και για την παγκόσμια ιστορία. Στη συνέχεια, τα παιδιά παρουσίασαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παρέλαση, απαγγελία ποιημάτων και τραγούδια. Στο τέλος της γιορτής, όλοι μαζί
έψαλαν τον εθνικό μας ύμνο.
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ΕΠΣ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Maidstone

Το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο ΕΠΣ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Maidstone, εορτασμός για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ο εορτασμός έγινε στο
χώρο του Σχολείου Thomas Aveling στο Rochester, όπου φιλοξενείται το Ελληνικό σχολείο. Τη
γιορτή παρακολούθησαν γονείς και κηδεμόνες των παιδιών του σχολείου, φίλοι και φίλες του
σχολείου και πρώην μαθητές και μαθήτριες με τις οικογένειές τους.
Ο εορτασμός ξεκίνησε με παρέλαση από τα παιδιά των μικρότερων τάξεων και ακολούθησε ομιλία για τη σημασία της επετείου από τη διευθύνουσα του σχολείου κ. Άντρη Καμένου. Απαγγέλθηκαν ποιήματα μέσω των οποίων έγινε μνημόσυνο στους προγόνους μας που θυσίασαν τη ζωή
τους για να απολαμβάνουμε σήμερα εμείς μια ελεύθερη ζωή και έγινε αναφορά στην καθοριστική
συμβολή του άοπλου Ελληνισμού στην επιτυχή έκβαση του Εθνικού μας αυτού Αγώνα.

ΕΠΣ Αγίου Νικολάου - Acton

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Ελληνικό Παροικιακό
Σχολείο του Αγ. Νικολάου στο Acton το Σάββατο 19 Οκτωβρίου. Πλήθος γονέων και φίλων
του σχολείου, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Ηλίας Ντινένης και ο Αιδεσιμότατος π.
Σταύρος παρακολούθησαν την καθιερωμένη παρέλαση των μικρών και μεγάλων μαθητών που
πραγματοποιήθηκε στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου.
Η γιορτή ξεκίνησε με την ομιλία του εκπαιδευτικού της ΚΕΑ κ. Ανδρέα Χατζηγεωργίου. Μετά
τη γιορτή, ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τη Διευθύνουσα του Σχολείου κα Ελευθερία
Ξενοφώντος, η οποία συνεχάρη τα παιδιά που συμμετείχαν στον εθνικό εορτασμό.
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Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Οργάνωση Νεολαίας των Αποδήμων Κυπρίων – ΝΕΠΟΜΑΚ για μια ακόμα χρονιά, σε
συνεργασία με την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) και τα Ελληνικά Παροικιακά
Σχολεία (ΕΠΣ) διοργάνωσε εκστρατεία συγκέντρωσης δεμάτων με προμήθειες για τα παιδιά των
άπορων οικογενειών της Κύπρου που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες καθώς
και για τους εγκλωβισμένους μας. Ελπίζουμε η ανταπόκριση των μαθητών των Ελληνικών
Παροικιακών Σχολείου στην εκστρατεία αγάπης της ΝΕΠΟΜΑΚ να χαρίσει χαμόγελα στα παιδιά
ενόψει των Χριστουγέννων.
Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 στο ΕΠΣ του Αγίου Νικολάου παραδόθηκαν σε μέλη της
οργάνωσης ΝΕΠΟΜΑΚ εκατοντάδες δέματα με προμήθειες για τη στήριξη πολλών οικογενειών
και των παιδιών τους που διαβιούν στην φτώχια.
Τα παιδιά του σχολείου του Αγίου
Νικολάου μαζί με τον ιερέα
πατέρα Σταύρο Σολωμού και τη
διευθύντρια
κ.
Ελευθερία
Ξενοφώντος προσφέρουν τα
πακέτα αγάπης.
To Ελληνικό Σχολείο Αγίου
Νικολάου στο Acton λειτουργεί :
Τετάρτη & Παρασκευή 17.30 19.30, Σάββατο 9.30—13.00 &
Σάββατο 13.00—15.00

Το σχολείο του Αγίου Γεωργίου του Kingston Upon Thames ανταποκρίθηκε με χαρά και
ενθουσιασμό, στο κάλεσμα της NEPOMAK UK Santa Shoebox και συνέλεξε δώρα για τα άπορα
παιδάκια της Κύπρου. Γονείς, δάσκαλοι και προσωπικό με επιμέλεια, ετοίμασαν και παρέδωσαν το
Σάββατο 23 Νοεμβρίου τα πακέτα, στους υπεύθυνους της NEPOMAΚ.

Το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Αγίου
Γεωργίου, Kingstone Upon Thames
λειτουργεί : Σάββατο 9.30 - 16.00
Διευθύνουσα
Αντωνίου

είναι

η

κ.

Γεωργία
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Το Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 3:50 μ.μ., στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο του
Hazelwood, παραδόθηκαν σε μέλη της οργάνωσης ΝΕΠΟΜΑΚ δεκάδες δέματα με προμήθειες
για τη στήριξη πολλών οικογενειών και των παιδιών τους που είτε έχουν οικονομική ανάγκη είτε
ζουν εγκλωβισμένοι στα κατεχόμενα εδάφη μας, και συγκεκριμένα στο Ριζοκάρπασο. Ελπίζουμε
η ανταπόκριση των παιδιών των σχολείων στην εκστρατεία αγάπης της ΝΕΠΟΜΑΚ να χαρίσει
χαμόγελα στα παιδιά.
Στην

φωτογραφία,

η

διευθύνουσα του απογευματινού
σχολείου, κ. Ιωάννα Κουμή,
εξηγεί στα παιδιά πού ζουν οι
εγκλωβισμένοι μας.
Το ΕΠΣ Hazelwood λειτουργεί:
Σάββατο 10:00—13:00 και
Σάββατο 14:15—17:15

Την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 στο χώρο του ΕΠΣ του Chingford, στο ΒΑ Λονδίνο
παραδόθηκαν σε μέλη της οργάνωσης ΝΕΠΟΜΑΚ δέματα με προμήθειες για τη στήριξη
πολλών οικογενειών και των παιδιών τους που έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης.
Τα παιδιά με τις εκπαιδευτικούς

.

κ. Αντρούλλα Πέτρου, την κ.
Άντρη

Καμένου

και

την

διευθύνουσα κ. Ιωάννα Κουμή.
Το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο
Chingford λειτουργεί κάθε
Τετάρτη, 18:00—20:30
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Επίσκεψη εκπαιδευτικών ΚΕΑ στην έκθεση Troy, “Myth and Reality” στο
Βρετανικό Μουσείο
Την Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019, οι εκπαιδευτικοί και η
Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κ.
Βασιλική Κούμα, μαζί με την Συντονίστρια Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος, κ. Βανέσσα Τσιλογιάννη,
επισκέφθηκαν την έκθεση Troy, Myth and Reality στο
Βρετανικό Μουσείο. Παρακολούθησαν εισαγωγική ομιλία
από τους υπεύθυνους της έκθεσης και στη συνέχεια
ξεναγήθηκαν στους εκθεσιακούς χώρους και θαύμασαν τα
εκθέματα, τα οποία ταξιδεύουν τον επισκέπτη από το μύθο
στην πραγματικότητα του Τρωικού Πολέμου.
“Τροία: Μύθος και Πραγματικότητα” - Μεγάλη έκθεση στο Βρετανικό Μουσείο

Η Ελένη πραγματικά υπήρχε; H έκθεση “Troy: myth and reality” του
Βρετανικού Mουσείου μάς παρουσιάζει τον μύθο και την πραγματικότητα,
αυτού του αρχαίου πολιτισμού μέσα από γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής,
αρχαιολογικά ευρήματα, αγγεία και κείμενα, αποδεικνύοντας ότι υπήρχε
μια πραγματική Τροία, που ο θρύλος της εξακολουθεί να γοητεύει για
περισσότερα από 3.000 χρόνια.
Οι γυναίκες στον Τρωϊκό πόλεμο

Η ασπίδα του Αχιλλέα
Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ:
Η θυσία της Ιφιγένειας

ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ:
Ιλιάδα & Οδύσσεια

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
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Εκπαιδευτική επίσκεψη του ΕΠΣ «Σωτήρος Χριστού» στο Βρετανικό
μουσείο

To ΕΠΣ «Χριστού
Σωτήρος» στο Welling,
διοργάνωσε επίσκεψη για
τους δασκάλους, μαθητές
και γονείς του σχολείου
στο Βρετανικό Μουσείο.

Στο Βρετανικό Μουσείο τα παιδιά θαύμασαν τα γλυπτά της Ακρόπολης και του
Παρθενώνα και διδάχτηκαν βιωματικά την ιστορία της αρχαίας Αθήνας.
Τα παιδιά κατάλαβαν ότι τα γλυπτά αυτά είναι κομμάτια του Παρθενώνα, που
είναι κτισμένος στην Ακρόπολη, στο λόφο που υπάρχει στο κέντρο της
Αθήνας. Έμαθαν ότι ο Παρθενώνας κτίστηκε την Χρυσή Εποχή της Αθήνας
και είναι ναός αφιερωμένος στη θεά Αθηνά.
Εξηγήθηκε στα παιδιά ότι μεταξύ του 1801 και του 1805, ο Λόρδος Έλγιν, Βρετανός Πρέσβης κατά τη
διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετακίνησε αγάλματα από τον Παρθενώνα και τα έφερε στην
Βρετανία. Τα αγάλματα αυτά είναι τα γλυπτά που θαύμασαν στο Βρετανικό
Μουσείο.

Ο Λόρδος Έλγιν
Βρετανός Πρέσβης
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΤΟ WELLING
Σύντομη αναδρομή στην ιστορία του σχολείου
Από το 1969 έως και σήμερα, το ελληνικό σχολείο του Σωτήρος Χριστού εδρεύει και λειτουργεί στην
περιοχή Woolwich και Περιχώρων υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.

Πρωτοστάτες στην ίδρυση ενός ελληνικού σχολείου αποτέλεσαν τα πρώτα μέλη της ελληνορθοδόξου
κοινότητας της εκκλησίας Σωτήρος Χριστού, η οποία είχε συσταθεί την ίδια μόλις περίοδο. Προηγουμένως,
οφείλει να σημειωθεί ότι η παράδοση ελληνικών μαθημάτων γινόταν σε ιδιωτικό επίπεδο.
Το Νοέμβριο του 1969, τα πρώτα μαθήματα στεγάστηκαν στην εκκλησία Αγίου Μάρκου και Αγίας
Μαργαρίτας στη περιοχή του Plumstead Common. Ωστόσο, λόγω ανακαίνισης του χώρου, το ελληνικό
σχολείο μετακομίζει για σύντομο χρονικό διάστημα στην Ρωμαιοκαθολική εκκλησία του Αποστόλου
Πέτρου στη ίδια περιοχή.
Στις αρχές της δεκαετίας 1980, ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται σημαντικά με αποτέλεσμα το σχολείο να
μεταφερθεί στο δευτεροβάθμιο σχολείο του Welling. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1992-93, ο αριθμός των
μαθητών ανέρχεται στους σαράντα πέντε, μετά από μια μακροπρόθεσμη και αξιóτατη προσπάθεια μερικών
ατόμων. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να υπάρξει ένα περιβάλλον που θα
τροφοδοτήσει την παιδεία του κάθε μαθητή, μαθαίνοντας την γλώσσα, την κουλτούρα, τα έθιμα και την
θρησκεία μας με τον καλύτερο τρόπο. Αυτά τα άτομα, με την υποστήριξη όλης της κοινότητας, κατάφεραν
ένα έργο σε ένα περίοδο που θεωρείται η ‘χρυσή εποχή’ στην ιστορία του σχολείου. Σημαντικά πρόσωπα σε
αυτό το έργο ήταν ο Αντρέας Παπαγεωργής (παρόν διευθυντής του Ελληνικού Σχολείο Coventry /
Σύμβουλος Ενέργειας Κύπρου στην ΕΕ), ο Βασίλης Μαύρου (επιχειρηματίας και πολιτικός ακτιβιστής στο
Λονδίνο), η Τούλα Χαραλαμπίδου (πρώην διαχειρίστρια για την οικογένεια Πατέρας) ανάμεσα σε πολλούς
άλλους. Παράλληλα, το σχολείο τίθεται υπό την καθοδήγηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου.
Καθώς η εκκλησία αποκτά το δικό της οίκημα επί της οδού Somerhill Road στην περιοχή του Welling, το
σχολείο μεταφέρεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε αυτό το κτήριο προς αποφυγή ενοικίου, κι
αργότερα αναζητεί νέο χώρο στέγασης στο δευτεροβάθμιο σχολείο του Bexley Grammar.
Από το 2009 ως και σήμερα, έδρα του ελληνικού σχολείου αποτελεί το παρόν σπίτι της εκκλησίας επί της
οδού St Michaels Rise Okehampton Crescent, Welling, DA16 1DF. Οι συνεχές αλλαγές των
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εγκαταστάσεων του σχολείου προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των μαθημάτων, σε συνδυασμό με
τη δυσκολία εύρεσης κατάλληλων εκπαιδευτικών είχε δραματική επίπτωση στον αριθμό εγγεγραμμένων
μαθητών, ο οποίος μειώθηκε στους τέσσερις μαθητές το τέλος του σχολικού έτους 2017-18.
Το Φεβρουάριο 2018, νέα μέλη της παρούσας σχολικής επιτροπής αναλαμβάνουν τη διοίκηση του
σχολείου. Σταδιακά, πραγματοποιούν μια σειρά δραστικών αλλαγών για την αναβάθμιση του σχολείου
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση των σχολικών τάξεων με γνώμονα την ηλικία και
μαθησιακές δεξιότητες των μαθητών καθώς επίσης και την πρόσληψη νέων εκπαιδευτικών.
Σε επίπεδο υποδομών, οι σχολικές αίθουσες ανακαινίζονται υλικοτεχνικά, με πρόσβαση στο
διαδίκτυο για την κάλυψη των σχολικών αναγκών. Παράλληλα, οι διδακτικές ώρες
αναπροσαρμόζονται για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
και παραδόσεων. Σήμερα, το σχολείο εκδίδει τακτικά ενημερωτικά δελτία με απώτερο σκοπό
την προβολή του σχολικού έργου στην ευρύτερη Ελληνοκυπριακή Κοινότητα του
Νοτιοανατολικού Λονδίνου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική τομή στην πρόσφατη ανάπτυξη του σχολείου αποτέλεσε η
οικονομική συνδρομή της Κυπριακής εκπαιδευτικής αποστολής στο Ηνωμένο Βασίλειο, και
η πολύτιμη καθοδήγηση της εκπαιδευτικής σύμβουλου και συντονίστριας του Κεντρικού

Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Κ.Ε.Σ.) της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας,
κ. Ισμήνης Χατζηγιάννης–Γκίκα.
Στο τρέχων σχολικό έτος 2019-2020, οι ώρες λειτουργίας του σχολείου έχουν καθοριστεί για
κάθε Σάββατο, 9:30 με 13:00, υπό την επίβλεψη τριών δασκάλων μαζί με την συνεισφορά
εθελοντών, υπευθύνων για την φοίτηση δεκαεννέα εγγεγραμμένων μαθητών, διαφορετικών
ηλικιών και γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Το σχολείο αποτελείται από τέσσερις τάξεις,
μεταξύ των οποίων και μια προδημοτική για παιδιά τριών έως πέντε ετών. Πολύ σύντομα, το
σχολείο θα στεγάσει μια τάξη μεγαλύτερων παιδιών, καλύπτοντας το επίπεδο GCSE, το
οποίο εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τον αριθμό των μαθητών του σχολείου.

Παράλληλα με την διδασκαλία μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας, παραδίδονται μαθήματα
χοροδιδασκαλίας, μουσικής καθώς και θρησκευτικών υπό την επίβλεψη και του Πατήρ
Αδάμ, ο οποίος τελεί καθήκοντα διευθυντού.
Με την έναρξη του νέου έτους 2020, μερικές από τις προτεραιότητες του σχολείου
περιλαμβάνουν:
α) την καθιέρωση λογότυπου και δημιουργία ιστοσελίδας,
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β) την ανακαίνιση του ευρύτερου σχολικού χώρου,
γ) την ενίσχυση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών μεθόδων που ακολουθούνται στο σχολείο
με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και μεταλαμπάδευση της πολιτισμικής μας ταυτότητας
στις νεότερες γενιές.
Στόχος δεν είναι μόνο η διδαχή της ελληνικής παράδοσης και ορθόδοξης πίστης, αλλά και
η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοκυπριακής κοινότητας στο Νοτιοανατολικό Λονδίνο και
ευρύτερων περιχώρων.
Επίσκεψη της Προϊσταμένης της ΚΕΑ και της Συντονίστριας του ΚΕΣ στο
σχολείο του Welling

Η Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής κ. Βασιλική Κούμα και η Συντονίστρια
του Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης
Βρεττανίας, κ. Ισμήνη Χατζηγιάννη-Γκίκα, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 επισκέφτηκαν το
Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο του Σωτήρος Χριστού στο Welling. Παρακολούθησαν μέρος από τα
σχολικά μαθήματα και μίλησαν με τα παιδιά, τα μέλη της σχολικής επιτροπής, το διευθυντή και το

προσωπικό του σχολείου.
Ευχαριστούμε για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία. Η ενημέρωση που είχαμε ήταν άμεση και χρήσιμη.
Είδαμε από κοντά τις φιλότιμες προσπάθειες της σχολικής επιτροπής, των εκπαιδευτικών, των γονέων
και των παιδιών. Αξίζουν συγχαρητήρια στη σχολική επιτροπή και στη διεύθυνση του σχολείο για τις
αποτελεσματικές και πετυχημένες ενέργειές τους για αναβάθμιση του σχολείου τους. Οι πληροφορίες
που πήραμε είναι εφόδιο για σωστό προγραμματισμό και στήριξη του σχολείου.
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Οι μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εορτάζονται με έθιμα και παραδόσεις που διαφυλάσσουν
την πλούσια παράδοση του λαού μας εδώ και αιώνες. Ας ταξιδέψουμε, λοιπόν, παρέα σε γωνιές της Κύπρου και
της Ελλάδας, με σκοπό να γνωρίσουμε ορισμένα από τα έθιμα που παραδοσιακά μεταφέρονται από γενεά σε
γενεά και δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις Άγιες μέρες.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Το

τριγώνου το τραγούδι της γεννήσεως του

Χριστουγεννιάτικο

δέντρο
αναπλαστικά

με

τα
σχήματα

και το πράσινο χρώμα
ήταν πάντα ένα σύμβολο
ζωής.
Αντίστοιχο καθαρά ελληνικό παραδοσιακό έθιμο
αποτελεί το στολισμένο καραβάκι. αφού σύμφωνα
με τη παράδοση συμβολίζει την καινούρια
κατεύθυνση που δίνει στη ζωή του ανθρώπου η

Θεανθρώπου.
«Καλήν εσπέραν άρχοντες, αν
είν’ ο ορισμός σας
Χριστού την θείαν γέννησιν να
πω στ’ αρχοντικό σας
Χριστός γεννάται σήμερον εν
Βηθλεέμ τη πόλει
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η

κτίσις όλη»!

γέννηση του Χριστού. Παλαιότερα, στα νησιά της
Ελλάδας

τα

παιδιά

Τα Παραδοσιακά Εδέσματα των Χριστουγέννων

τραγουδούσαν τα κάλαντα
κρατώντας

Από την παραμονή των

φωτισμένα

Χριστουγέννων κάθε νοικοκυρά

καράβια σαν φαναράκια.

στην κυπριακή ύπαιθρο κυρίως
ζυμώνει κουλούρια, κούμουλα
(δακτυλιές)

Κάλαντα
Προάγγελος των Χριστουγέννων είναι οι ομάδες
των παιδιών που τραγουδούν τα κάλαντα. Πήραν
το όνομά τους από τη γιορτή των Καλενδών του
ρωμαϊκού

ημερολογίου.

Ομάδες

παιδιών

και χριστόψωμα για τη
γέννηση του Χριστού που
λέγονται γεννόπιττες.
Τα ψωμιά είναι ιδιαίτερα

περιέρχονται τα σπίτια και ψάλλουν – ιδίως στις

περιποιημένα, διπλοκοσκινισμένα και πασπαλισμένα

πόλεις – με τη συνοδεία του ήχου ενός μεταλλικού

με σησάμι
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Άγιος

Μπορεί τα τελευταία χρόνια η
να

αναπόσπαστο

αποτελούν
μέρος

Σε

του

όμως, οι παραδοσιακές συνταγές στην Κύπρο και
στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετικές. Ξεχωριστή
στη

παραδοσιακή

ό,τι

αφορά́

βασιλόπιτα

χριστουγεννιάτικου τραπεζιού,

θέση

φέρνει

τα

δώρα

την

Πρωτοχρονιά και όχι τα Χριστούγεννα.

γεμιστή γαλοπούλα και η
πουτίγκα

Βασίλης

ελληνική

χριστουγεννιάτικη κουζίνα κατέχει το χοιρινό.
Μάλιστα, στην Πάφο και σ’ άλλες περιοχές της
Κύπρου κατά τη μέρα των Χριστουγέννων
σφάζεται προς τιμήν του Χριστού χοίρος, ειδικά
θρεμμένος κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

στη
που

ευλόγησε ο Αϊ-Βασίλης
την κόβουν το βραδύ της
Πρωτοχρονιάς, όταν θα
γυρίσουν από́ την εκκλησία. Την κόβει ο
νοικοκύρης. Το πρώτο κομμάτι ανήκει στο
Χριστό́, το δεύτερο στην Παναγία, το επόμενο
στα παιδιά́ (ξεκινώντας από́ το μεγαλύτερο), το
προτελευταίο στη νοικοκυρά́ και το τελευταίο
στο νοικοκύρη. Εκείνος που θα βρει το νόμισμα
της βασιλόπιτας, θεωρείται και ο τυχερός της

Στην Ελλάδα φτιάχνουν χειροποίητες πίτες με

οικογένειας για όλη τη χρονιά́.

γέμιση, ή λαχανοντολμάδες, έθιμο το οποίο
φαίνεται ότι προέρχεται από το Βυζάντιο όπου,

σύμφωνα με τους λαογράφους, τα τυλιγμένα
φύλλα του λάχανου συμβολίζουν τα σπάργανα
του Χριστού. Τα γλυκά δεν λείπουν από το
χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με τους κουραμπιέδες
και τα μελομακάρονα να αποτελούν την πιο
κλασική επιλογή.

Την παραμονή́ της Πρωτοχρονιάς οι νοικοκυρές
στολίζουν με φύλλα ελιάς τις πόρτες των
σπιτιών τους, βράζουν σιτάρι και φτιάχνουν
κόλλυβα. Από́ τα κόλλυβα αυτά́ τρων τα μέλη
της οικογένειας και ετοιμάζεται και το δείπνο
του Αϊ-Βασίλη. Τα κόλλυβά του Αγίου τα
βάζουν σ’ ένα πιάτο και από́ πάνω τους
τοποθετούν τη βασιλόπιτα, μ’ ένα αναμμένο

Ο Άγιος Βασίλης και η βασιλόπιτα

Η ημέρα της Πρωτοχρονιάς
είναι συνδεδεμένη με τη γιορτή
του Αγίου Βασιλείου, ενός
ταπεινού αγίου που έρχεται από
την Καισάρεια της Καππαδοκίας να ευλογήσει
τα σπίτια και να λάβει το δικό του κομμάτι από
τη βασιλόπιτα που φτιάχνεται προς τιμήν του. Ο

κερί, ένα ποτήρι κρασί, καθώς και το πουγκί του
νοικοκύρη. Ο Αϊ-Βασίλης το βράδυ θα
επισκεφτεί το σπίτι, θα φάει και θα πιει και θα
ρίξει το άγιό του βλέμμα και την ευλογία του σ’
ολόκληρο το σπίτι. Έτσι το ψωμί και το κρασί, ο
άρτος και ο οίνος της θείας προσφοράς, ποτέ́ δε
θα λείψουν από το σπίτι και το πορτοφόλι ποτέ́
δε θ’ αδειάσει.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Χριστούγεννα: Ήθη και έθιμα
ΕΠΣ Αγίου Κυπριανού στο Croydon (Νότιο Λονδίνο)
Σάββατο, 9:30 π.μ.-14:30 μ.μ.

Τα παιδιά πλάθουν κουραμπιέδες & γράφουν Χριστουγεννιάτικες κάρτες

Φθινόπωρο: Τα παιδιά μαθαίνουν τα χρώματα και τα ζώα.
ΕΠΣ Αγίου Νικολάου στο Acton (Βορειοδυτικό Λονδίνο)
Σάββατο, 9:30 π.μ.-13:00 μ.μ. & Τετάρτη, 17:30-19:30

Άρτεμις Κρυσταλλίδη
(Γ Τάξη)

Νάσιος Δερβέναγας
(Γ' τάξη) &
Κύρος Δρανδάκης

Αριάδνη Λαγούσσης
(Γ' Τάξη)
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Εορτολόγιο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου
Hazelwood Homework club
Palmer’s Green (B.Λονδίνο)
Παρασκευή, 18:00-20:00
Έλλα-Μαρί Κολάτσης
Αγία Αικατερίνα

Φράνκι Κολάτσης
Άγιος Βασίλειος

Άναμπελ-Μαριάννα Ηλία
Αρχάγγελος Μιχαήλ

Νίκη Ηλία
Αγία Βαρβάρα

Σοφία Μιχαηλίδης
Άγιος Νεκτάριος
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ΕΠΣ Hazelwood στο Palmer’s Green (Βόρειο Λονδίνο)
Σάββατο πρωί, 10:00-13:00
Τάξη Ε’ και Τάξη Στ’

Μαριάννα Φλουρή
Τάξη Ε’
Απόστολος Αντρέας

Μαρία Νεοκλέους
Τάξη Ε’
Άγιος Νικόλαος

ΕΠΣ Hazelwood στο Palmer’s Green (Βόρειο Λονδίνο
Σάββατο 2:15— 5:15 μ.μ.
Σύμπλεγμα τάξεων Γ’, Ε’ και Αρχαρίων

Κάρλα Σταματίου
Τάξη Ε’
Πρωτομάρτυρας Στέφανος
Σοφία Μιχαηλίδης
Τάξη Ε’
Άγιος Σάββας

Αλέξανδρος Κωνσταντάρας
Τάξη Ε’
Τα εισόδια της Θεοτόκου
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
Το Ριζοκάρπασο

The Monastery of Apostle Andrew

Το Ριζοκάρπασο είναι η μεγαλύτερη πόλη, στο BA τμήμα της
Κύπρου και βρίσκεται στη χερσόνησο της Καρπασίας. Το 1974
κατακτήθηκε από τον τουρκικό στρατό. Το Ριζοκάρπασο έχει
χαρακτηριστεί ως ακριτική γη, διότι βρίσκεται στο
ανατολικότερο άκρο της Καρπασίας. Πριν από την τουρκική
εισβολή είχε περίπου 3,500 κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της
εισβολής, η χερσόνησος ήταν αποκομμένη από τα τουρκικά
στρατεύματα, και αυτό εμπόδισε κατοίκους της πόλης να
διαφύγουν στις ελεύθερες περιοχές του νησιού. Σήμερα
παραμένουν 247 εγκλωβισμένοι. Στο Ριζοκάρπασο υπάρχει ο
μεγαλύτερος
πληθυσμός
Ελληνοκυπρίων
στα
τουρκοκρατούμενα εδάφη μας.

It is considered one of the most famous monasteries on the island,
as it is the second choice for praying for all Cypriots. The temple
attracts thousands of people each year, especially on November
30, the day the monastery celebrates.

Σύμφωνα με την παράδοση, το Ριζοκάρπασο πήρε το όνομά
του κατά την Βυζαντινή εποχή, όταν η Κύπρος δεχόταν άπειρες
επιδρομές από τους Σαρακηνούς, ως επί το πλείστων. Οι
κάτοικοι του σημερινού Ριζοκαρπάσου κατοικούσαν στην
περιοχή γνωστή ως «Η εκκλησία της Παναγίας Αφέντρικας»,
που, κατά την εποχή εκείνη, ονομαζόταν Ουρανία. Η Ουρανία
ήταν μια ακμάζουσα, παραλιακή πόλη περίπου 12 χλμ. ΒΑ του
Ριζοκαρπάσου. Κατά τις επιδρομές, λοιπόν, οι κάτοικοι του
χωριού, για να γλυτώσουν από τις σφαγές και τις λεηλασίες των
επιδρομέων, μετακινήθηκαν στη σημερινή τοποθεσία του
Ριζοκαρπάσου, όπου τα βράδια κρυβόντουσαν μέσα στις ρίζες
των θάμνων και των δένδρων και, έτσι, δημιουργήθηκε η
σύνθετη λέξη "Ριζοκάρπασο" από τις λέξεις ρίζα και Καρπασία.
Στα όρια της κοινότητας βρίσκονται οι εκκλησίες Αγίου
Συνεσίου, Αγίας Τριάδας, Παναγίας Ελεούσας, Παναγίας
Αφέντρικας, Αποστόλου Ανδρέα, Αγίου Γεωργίου, Αγίας
Μαρίνας, Αγίας Αθανασίας, Αγίου Φίλωνα, Αγίου Νικολάου
και Αγίας Μαύρης.
Στο Ριζοκάρπασο λειτουργούσαν, πριν την τουρκική εισβολή,
δύο ελληνικά Δημοτικά Σχολεία. Κατά το
σχολικό έτος 1973-1974, φοιτούσαν 277
μαθητές και μαθήτριες, ενώ σήμερα
φοιτούν μόλις 13 μαθητές, και 6 στο
Νηπιαγωγείο.

According to the tradition, when Apostle Andrew arrived in Cyprus to teach the word of the Lord, he finished his sermon and sat
down on a rock, there on the cape, waiting for a boat to pass.
When a boat appeared, he begged the captain to take him with
him. The captain responded that he would take him to Patra where
he was going. They had run out of water and the captain asked the
Saint if he knew a source nearby. The Apostle Andrew said that
there was a spring with running water next to the rock he was
sitting on. The sailors looked everywhere but they didn’t find water. The Saint suggested going there together and when they got to
the rock, the Saint knelt down praying. After he hit the rock with
his stick and water started running.
They drank with great joy, washed and filled their barrels with the
water rising from the rock. So did the blind boy of the captain.
Returning to the boat the blind child says to his father: "Father the
sails have a hole and we need to fix it." The captain, not believing
in his eyes, thanked Apostle Andrew with tears in his eyes, and he
and his crew were baptized Christians. Later, the captain, built a
temple dedicated to Apostle Andrea.
Saint Andrew Day is on the 30th of November a day that the
church was celebrating and lots of people were visiting it. A second day of celebration was indicated the 15th of August, the day
that the church was inaugurated in 1867.
The old temple was built during the Frankish rule in the 15th century. It is Gothic in style and is three and a half meters from the
sanctuary of the new temple. It preserves its stone stairs until today.
It has a square shape and its central entrance is on the south side of
the temple. It is stone built and arched.

The new church is single-aisled with an arched roof reinforced
with six built zones, dating back to the 19th
century. Thanks to the inscription on the
temple and records the day of its inauguration, August 15, 1867. The iconostasis of
the new church is imposing.
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