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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ

Νέοs δήμαρχος του Cambridge
o ελληνοκύπριος
Γιώργος Πίππας.
Συγχαρητήρια!

Commonwealth Day
52 countries came together to celebrate
Commonwealth Day under the theme ‘A Peacebuilding Commonwealth’. The day is held on the
second Monday in March each year, and is an
opportunity for individuals, communities and
organizations to promote the values of peace,
democracy and equality that the Commonwealth
stands for.
George Karayiannis was holding proudly the Cypriot
flag.
Well done, George!
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR
29. 05. — 04. 06. 2017

Παρουσίαση του βιβλίου
του κ. Λεωνίδα Λεωνίδου
με τίτλο «Ο τελευταίος
δραπέτης», από τον
κ. Χάρη Μεττή.

Διακοπές Γ’ τριμήνου
Half Term
01.06.17
Παγκόσμια μέρα
του παιδιού
Child’s day
11.06.2017
Εκπαιδευτική ημερίδα
για την
Κυπριακή Διάλεκτο
Educational symposium on
the subject of
“The Greek language and
the position of the Cypriot
Greek dialect in the Greek
Cypriot community of the
United Kingdom”

Μουσική εκδήλωση για την Κωνσταντινούπολη και την Σμύρνη.
Στο τραγούδι ο π.
Ιωσήφ Παλιούρας
και η Αγγελική
Πολύζου.

11.06.2017
Μέρα της Κύπρου
Cyprus Day celebrations
18.06.2017
Γιορτή του Πατέρα
Father’s day

08.07.2017
Λήξη Σχολικής Χρονιάς
End of the school year
09.09.2017
Επιστροφή στα θρανία
του Ελληνικού Σχολείου
Back to school

Ε.Π.Σ. Hazelwood
Α΄ τάξη
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Διάκριση δύο παροικιακών σχολείων στον Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό
Λαογραφίας.
«ΤΑ ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»
Του Χριστού η γέννηση
μεγάλη ναι γιορτή μας
ενώνουνται παιδιά, γονείς
τζιούλοι οι δάσκαλοί μας.
Χρόνια πολλά ευχόμαστε
σ’εσάς τζιαι τα παιδάκια σας
υγεία τζιαι η αγάπη
ναν πάντα στην καρκιά σας.
Ούλοι καλωσορίσατε
σε τούτην την γιορτή μας
μα να χειροκροτήσετε
ν’ ανοίξει η όρεξή μας.
Εγράψαμε τα τσιατιστά
σ’ εσάς για να τα πούμε
τα έθιμα μας τα παλιά
μαζί να θυμηθούμε.
Πολλών λογιών συνήθειες
τώρα δαμέ θα δείτε
τους γιούδες τζιαι τες κόρες σας
μετά να συγχαρείτε.

Διάκριση Ε.Π.Σ. Αγίας Τριάδας με το τραγούδι
«Η Ξενιθκιά».
Συμμετείχαν οι μαθητές:
Άννα Καραφυλλίδη, Σωφρονία Μπάρτον,
Ανδρέας Σεργίου, Μαριάμ Σεργίου.

Διάκριση Ε.Π.Σ. Mansfield με το ποίημα
«Τα τσιατιστά των Χριστουγέννων»
Συμμετείχαν οι μαθητές:
Ανδρέας Οικονόμου, Ανδρέας Αντωνίου,
Μαρία Ανδρέου, Θωμάς Smith.
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The Greek language and the position of the Cypriot Greek dialect
In the Greek Cypriot community of the United Kingdom
Sunday 11 June 2017

12:00

Cypriot Community Centre (Earlham Grove, Wood Green, London N22 6HJ)

10:30

Registration and coffee

11:00

Welcome by
Mrs Maria Papalouca, Educational Counsellor of the High Commission of the
Republic of Cyprus, School Inspector – Head of Cyprus Educational Mission

What can pedagogies of translanguaging teach us about the
relationship between language and dialect?
Dr Stavroula Tsiplakou, Open University of Cyprus

12:15

Q&A

12:30

Break – light lunch provided

13:00

Bridging languages, cultures and communities: the linguistic,
cultural, social and economic significance of complementary
schools in London

Professor Terry Lamb, University of Westminster
Addresses by

Dr Vally Lytra, Goldsmiths University of London
His Excellency Mr Euripides L. Evriviades, High Commissioner for the Republic of Cyprus to the United Kingdom

13:15

Creating space for the Cypriot vernacular: the use of the Greek
Cypriot dialect in a supplementary school in London (in Greek)
Ms Maria Charalambous, Teacher

11:15

11:30

The linguistic profile of the Greek Cypriot parikia of London: repertoires,
uses and attitudes

The contribution of the Cypriot dialect to the teaching of the
Greek language in London’s supplementary schools (in Greek)
Dr Katerina Papakonstantinou, Teacher

The Cypriot Greek dialect and supplementary education (in Greek)
Mrs Maria Papalouca, Educational Counsellor of the High Commission of the
Republic of Cyprus, School Inspector – Head of Cyprus Educational Mission

11:45

13:30

13:45

Performing ‘language’: the use of Cypriot Greek and Standard Modern
Greek in Greek Cypriot classrooms

The use of the Greek Cypriot dialect by second- and thirdgeneration children (in Greek)
Mrs Eirini Kadis, Parent

14:00

Round table discussion

15:00

End of symposium

Dr Elena Ioannidou, University of Cyprus
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΑ ΓΙΑ ΤΟ GCSE
«Χρήσιμο και Απαραίτητο» χαρακτηρίστηκε από
τους εκπαιδευτικούς»
Την Κυριακή 14 Μαΐου 2017, διεξήχθη με μεγάλη
επιτυχία το σεμινάριο που οργάνωσε η Κυπριακή
Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) για το GCSE, στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού ναού Αγίου Ιωάννη
του Βαπτιστή στο Wightman Road.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί τόσο από
Λονδίνο, όσο και από άλλες πόλεις του Ηνωμένου
Βασιλείου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για τις αλλαγές στην εξεταστέα ύλη
του GCSE
και να συζητήσουν τρόπους

το

προετοιμασίας των μαθητών των παροικιακών μας
σχολείων κατά το καλύτερο δυνατόν τρόπο.
Στο σεμινάριο παρέστη και χαιρέτησε τους
συνέδρους ο προϊστάμενος της Ελλαδικής
Αποστολής, Κος Κόσυβας.
Δόθηκαν επεξηγήσεις για τις αλλαγές του
εξεταστικού οργανισμού Edexcel στις εξετάσεις των
Νέων Ελληνικών σε επίπεδα GCSE.
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Οι παρουσιάσεις ήταν πολύ καλά προετοιμασμένες και οι ομιλητές έδωσαν λεπτομέρειες για τις
τέσσερις διαφορετικές δεξιότητες της γλώσσας και συγκεκριμένα για τα τέσσερα μέρη της εξέτασης,
όπως πιο κάτω:
Δέσπω Ψευτόδιακου: Paper 1 Listening and Understanding
Έλισσα Έλληνα:
Paper 2 Speaking
Φωτεινή Κωστή:
Paper 3 Reading and Understanding
Γιάννης Λάμπρου: Paper 4 Writing
Συζητήθηκαν οι τρόποι εξέτασης και η
προετοιμασία των μαθητών για καλά
αποτελέσματα και δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό
χρήσιμο για την εργασία των εκπαιδευτικών και
εξηγήσεις για τη χρήση του, καθώς και αναφορές
για την εξεύρεση περαιτέρω πληροφοριών και
άλλου συμπληρωματικού υλικού.
Σε ανατροφοδότηση τους οι συμμετέχοντες
χαρακτήρισαν το σεμινάριο «Χρήσιμο και
απαραίτητο» και εξέφρασαν ικανοποίηση για τα
όσα απεκόμισαν.

Η ΚΕΑ
εκφράζει θερμές ευχαριστίες
στους εισηγητές και
τη φιλοξενούσα κοινότητα
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OUR ADVICE

Μεγάλες Γιορτές

10 reasons to send your child camping
05.06.17
Αγίου Πνεύματος

Camping is the ideal surrounding to strengthen the child’s social development and growth. The
reasons are:
 The children rediscover their selves through a plethora of activities that are available at camping.

These activities give them the chance to discover new flairs and develop skills about them.
 They become more independent. Camp is the right place for the children to take their own deci-

11.06.17
Αποστόλου Βαρνάβα

sions away from parental guidance. They also learn to deal with daily problems and negotiate
their needs with others, regardless age, in a protected environment. Thus, they fully exploit their
capabilities and grow the dynamic side of their personalities.
 They become more ‘durable’ as they are called to adjust and survive. They will be participating in

new activities and will find one in which they will stand out and feel proud of their achievements.
This will give them the feel of having control of their lives – a very satisfying feeling that boosts
confidence.
 Fears are now being confronted. In a non-competitive environment the children try again and

again to enjoy more achievements. This leaves more room for their creativity to deploy, they
sharpen the will to learn and also expand their free will.
 Camping helps children to build on self-respect and taste success. Being away from the standard

26.06.17
Αγίων Πάντων

academic, social and athletic competition, they receive fair and equal attention through a number
of activities. This makes it easier for them to achieve success.
 A child is trained in rules and boundaries. Through the development of group work and coopera-

tion, camping rejects the ego-centrism of childhood and makes the child more responsible.
 Camping provides children a direct link with nature and sports, and teaches about a more natural

way of living.
 It also provides children a unique combination of experiences, which prepares the children for the

difficulties in life. It prepares them socially (learn to share and live with others) and emotionally.
Direct exposure in nature, activates all of children’s senses and makes it easier for them to learn.
Children with low self respect and poor social development will benefit greater than others in
camping.

30.6.17
Των Δώδεκα Αποστόλων

 Most important of all, is that children will socialize and create new friendships, play, dance, laugh.

They are children after all.
Studies have shown that a child doesn’t have to spend a month in camping to start benefit from all of
the above. Even 10 days are enough for the benefits to start showing.
It is also recommended that the children join camping with their own will, and their preferences are
taken under consideration. It’s also good to go for camping with a few friends rather than alone.
Elina Diamantaki, Phycologist MSc
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Η συμβουλή μας
10 λόγοι για να στείλετε το παιδί σας κατασκήνωση
Η κατασκήνωση αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να ενισχύσει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την
ψυχοσωματική ωρίμανση του παιδιού.
1.Το παιδί ανακαλύπτει τον εαυτό του. Μέσα από την ποικιλία δραστηριοτήτων που προσφέρονται στην
κατασκήνωση δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις κλίσεις και τις ικανότητές του.
2.Το παιδί γίνεται πιο ανεξάρτητο. Η κατασκήνωση είναι το ιδανικό μέρος μέσα στο οποίο το παιδί ασκείται
στο να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του χωρίς την καθοδήγηση των γονέων. Το παιδί μαθαίνει να
διαχειρίζεται τις καθημερινές επιλογές για τον εαυτό του και να διαπραγματεύεται τις ανάγκες του και όχι μόνο
με τους συνομηλίκους του αλλά και με ενήλικες άλλους εκτός από τους γονείς και τους δασκάλους μέσα σε ένα
ασφαλές, προστατευμένο και γεμάτο φροντίδα περιβάλλον. Έτσι το παιδί αξιοποιεί τις δυνατότητες και
αναπτύσσει το δυναμικό της προσωπικότητας και του εαυτού του πολυπλεύρως.
3.Το παιδί γίνεται πιο ανθεκτικό καθώς καλείται να προσαρμοστεί και να επιβιώσει. Μέσα σε ένα ασφαλές
περιβάλλον το παιδί ενισχύεται να δοκιμάσει και να καταπιαστεί με καινούριες δραστηριότητες και εμπειρίες
μέσα από τις οποίες, με τη βοήθεια του ομαδάρχη, θα βρει κάποια να ξεχωρίσει και να νιώσει περήφανο. Έτσι
τα παιδιά θα νιώσουν ότι έχουν τον έλεγχο της ζωής τους.
4.Το παιδί μαθαίνει να αντιμετωπίζει τους φόβους του. Μέσα σε ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον το παιδί
ενισχύεται να προσπαθήσει ξανά και ξανά και να απολαύσει κατορθώματα και αλλαγές δίνοντας χώρο στη
δημιουργικότητά του, στην έμφυτη τάση για μάθηση καθώς και στην ελεύθερη έκφραση.
5.Η κατασκήνωση βοηθάει τα παιδιά να χτίσουν αυτοεκτίμηση και να βιώσουν την επιτυχία. Μακριά από τον
ακαδημαϊκό, κοινωνικό και αθλητικό ανταγωνισμό που βιώνουν στο σχολικό πλαίσιο τα παιδιά λαμβάνουν
δίκαιη και ισότιμη συμπεριφορά μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων έχοντας έτσι την ευκαιρία να βιώσουν
επιτυχία.
6.Το παιδί εκπαιδεύεται σε κανόνες και όρια. Μέσα από την ανάπτυξη και ενίσχυση της ομαδικότητας και
συνεργασίας αποβάλλει τον εγωκεντρισμό της παιδικής ηλικίας και γίνεται πιο υπεύθυνο.
7.Η κατασκήνωση βοηθάει τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα αθλήματα και τη φύση και να υιοθετήσουν ένα
υγιεινό τρόπο ζωής.
8.Η κατασκήνωση προσφέρει στα παιδιά έναν ιδανικό συνδυασμό εμπειριών που τους προετοιμάζει για την
μετέπειτα ζωή σε πολλαπλά επίπεδα: κοινωνικό (μαθαίνουν να μοιράζονται και να συμβιώνουν),
συναισθηματικό και ψυχικό.
9.Η άμεση επαφή με τη φύση ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις των παιδιών και έτσι διευκολύνει τη μάθηση.
Ιδιαίτερα ευεργετική είναι η κατασκήνωση για παιδιά που έχουν ελλειμματική κοινωνική ανάπτυξη και χαμηλή
αυτοεκτίμηση.
Όμως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τα παιδιά μπορούν να χαλαρώσουν, να γελάσουν, να παίξουν να
τραγουδήσουν, να χορέψουν ανέμελα και φυσικά να κάνουν πολλούς φίλους!
Σύμφωνα με έρευνες δεν είναι απαραίτητο να μείνει το παιδί ένα μήνα στην κατασκήνωση για να φανούν τα
ευεργετικά τη αποτελέσματα, ακόμα και 10 μέρες αρκούν!
Καλό είναι το παιδί να συμμετέχει ενεργά σε αυτή την απόφαση και να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις του,
οι επιθυμίες του, οι κλίσεις του αλλά και να έχει παρέα μαζί του.
Ελίνα Διαμαντάκη, Ψυχολόγος, ΜSc, http://www.ranch.gr
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Για τους μικρούς μας φίλους
Καραβάκια από χάρτινα πιάτα

Βήματα δημιουργίας

http://www.kinderella.gr/efkoles-idees-giakalokerines-kataskeves-apla-anakiklosimailika-meros-2o/
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http://nipiagogosgiapanta.blogspot.co.uk/2014/05/blog-post_27.html
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Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Εργασίες παιδιών
Ε.Π.Σ. Αγίου Δημητρίου
Τάξη Γ΄

Εργασίες παιδιών
Ε.Π.Σ. Potters Bar
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Εργασίες παιδιών
Ε.Π.Σ.
Αγίου Δημητρίου
Τάξη A΄
Μιχάλης Χριστοδούλου
Αθήνα Χριστοδούλου
Λίνα Xαραλάμπους
Μάριος Πτωχόπουλος

Εργασίες παιδιών
Ε.Π.Σ. Hazelwood
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Ήθη και έθιμα του τόπου μας
Κατακλυσμός
Τον Ιούνιο, πενήντα μέρες μετά το Πάσχα, στην Κύπρο γιορτάζεται ο Κατακλυσμός. Λέγεται και Ημέρα του Αγίου Πνεύματος ή Πεντηκοστή, διότι μνημονεύει την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους πενήντα μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού. Στην Κύπρο η γιορτή του Κατακλυσμού
συνδέεται και με τις αρχαίες τελετές προς τιμήν της Αφροδίτης και του Άδωνη.
Το νερό είναι το κύριο στοιχείο του Φεστιβάλ .Όλες οι παραλιακές πόλεις , κι
όχι μόνο, οργανώνουν συναυλίες, παιχνίδια και άλλες εκδηλώσεις κοντά στη
θάλασσα κυρίως, αλλά και όπου υπάρχει νερό. Να είστε έτοιμοι να βραχείτε
κατά τη διάρκεια του Κατακλυσμού!
Οι εκδηλώσεις του Κατακλυσμού διαρκούν τρεις μέρες και περιλαμβάνουν υπαίθρια πανηγύρια , όπου πλήθος περιπτέρων πωλούν παιχνίδια και παραδοσιακά εδέσματα . Περιλαμβάνουν επίσης συναυλίες από
γνωστούς καλλιτέχνες, παραδοσιακούς χορούς, διαγωνισμούς «τσιατιστών», αθλητικές επιδείξεις, διαγωνισμούς και άλλα παιχνίδια.
Τα παιδιά κάθε γειτονιάς
μαζεύονται και παίζουν νεροπόλεμο μεταξύ τους.
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Αll Saints
The Feast of All Saints is a celebration of Christianity, in honour of all the saints, known
and unknown. The Christian Orthodox Church celebrate it on the first Sunday after Pentecost. For this year, All Saints' feast is on the11th of June. On Sunday of All Saints those
whose name has no reference to a saint, have their name day.
The Sunday of All Saints presents us with the fruits of the Holy Spirit, the All Saints. The
Fathers established this feast to reveal the gifts and the power that Paraklitos gave to the
faithful, thus making them saints. Peter, who denied Christ three times, makes his first
speech and speaks of the gifts of the Holy Spirit. Peter found strength and courage from the
gift of the Holy Spirit. That's why, right after the fiftieth, we celebrate the All Saints.
The feast was established because it was imperative that all known and unknown Saints
gather together in a common feast. In this way, it seems that all together they fought for the
same person, Christ, at a common stage, the stage of Christian virtue. Also, among the
great number of Christians who have martyred or in any way offered or worked in favor of
Christianity, many of whose names have remained unknown, both the Orthodox Church
and the Western have set a specific day to honor all Saints (Ayioi Pantes). Finally, the feast
was also set up for the "saints", who would then become saints. We would say that the feast
also has a preventive character if it is possible to include every faithful of today and tomorrow.
From Monday, after the Sunday of All Saints, the fasting of the Holy Apostles begins,
which ends on 28 June, the day of the feast of the Apostles Peter and Paul and the eve of
the Feast of the Holy Apostles. In these days, Christians must refrain from meat, milk and
eggs and consume only fish,
except on Wednesdays and
Fridays, so strict fasting applies. Every year on Sunday
of All Saints there is a pilgrimage to the catacombs of
Milos, the most ancient
Christian monument in
Greece.
The
Greek
Orthodox
Church of All Saints is in
the north London suburb of
Camden Town.
https://www.sansimera.gr/
articles/782
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Οι Άγιοι Πάντες
Η γιορτή των Αγίων Πάντων είναι εορτή της Χριστιανοσύνης, με την οποία τιμάται η μνήμη όλων
ανεξαιρέτως των αγίων, γνωστών και αγνώστων. Εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή. Για φέτος η γιορτή των Αγίων Πάντων πέφτει στις 11 Ιουνίου. Η εορτή ονομάζεται “των
Αγίων Πάντων” και το συναξάρι επισημαίνει ότι κατ' αυτήν επιτελείται η μνήμη «των αγίων και
καλλινίκων μαρτύρων των εν πάση τη οικουμένη κατά διαφόρους καιρούς μαρτυρησάντων υπέρ
του ονόματος του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού». Την Κυριακή των Αγίων
Πάντων έχουν την ονομαστική τους εορτή όσοι και όσες τα βαφτιστικά τους ονόματα δεν έχουν
αναφορά σε κάποιο άγιο με συγκεκριμένη ημέρα μνήμης.
Το Τυπικό της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινουπόλεως κατά τον Ι' αιώνα, προβλέπει σύναξη και
παννυχίδα στη Μεγάλη Εκκλησία, και στο ναό των Αγίων Μαρτύρων. Η εορτή ξεκίνησε για τους
Αγίους Μάρτυρες και επεκτάθηκε στη συνέχεια για Πάντες τους Αγίους, οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν
τη συλλογική αυτή εορτή για να φανερωθούν στον κόσμο οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Για να
φανερωθούν τα χαρίσματα και η δύναμη που μοίρασε ο Παράκλητος στους πιστούς καθιστώντας
τους έτσι αγίους. Ο Πέτρος ο οποίος απαρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές, βγάζει την πρώτη ομιλία
του και μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, για την θεότητα του Χριστού, ότι αυτός
ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας. Ο Πέτρος βρήκε τη δύναμη και το θάρρος από την δωρεά του Αγίου
Πνεύματος.
Επειδή η αγιότητα δεν είναι μόνο για κάποιους εκλεκτούς αλλά για όλους τους χριστιανούς, η εορτή αυτή θεσπίστηκε γιατί επιβαλλόταν όλοι οι άγιοι που τιμώνται χωριστά να συναχθούν σε μία κοινή εορτή. Μ’ αυτό τον τρόπο, φαίνεται ότι όλοι μαζί αγωνίστηκαν για το ίδιο πρόσωπο, τον Χριστό,
σ’ ένα κοινό στάδιο, το στάδιο της χριστιανικής αρετής. Η εορτή καθιερώθηκε ακόμη διότι κρίθηκε
επιβεβλημένο να συναθροισθούν όλοι οι γνωστοί και άγνωστοι Άγιοι σε μια κοινή εορτή για να υπογραμμισθεί μ' αυτόν τον τρόπο ότι όλοι μαζί αγωνίσθηκαν για ένα Χριστό, σε ένα κοινό στάδιο
της αρετής και υπό ενός Τριαδικού Θεού στεφανώθηκαν και συνέστησαν την «μίαν Εκκλησίαν».
Τέλος, η εορτή συνεστήθη ακόμη για τους “επιγενησομένους αγίους”, αυτούς δηλαδή που θα γίνουν
στη συνέχεια άγιοι. Θα λέγαμε ότι η εορτή έχει και προληπτικό χαρακτήρα εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να περιλαμβάνει κάθε πιστό του σήμερα και του αύριο.
Από τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων
αρχίζει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η οποία περατώνεται στις 28 Ιουνίου, ανήμερα της εορτής των Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου και παραμονής της εορτής των Αγίων
Αποστόλων. Τις ημέρες αυτές οι Χριστιανοί οφείλουν να
απέχουν από το κρέας, τα γαλακτερά και τα αυγά και να
καταναλώνουν μόνο ψάρι, εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή, οπότε ισχύει η αυστηρή νηστεία. Κάθε χρόνο την
Κυριακή των Αγίων Πάντων τελείται προσκύνημα στις κατακόμβες της Μήλου, το αρχαιότερο στην Ελλάδα χριστιανικό μνημείο.
Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία όλων των Αγίων βρίσκεται στο βόρειο προάστιο του Λονδίνου στο Camden Town.
http://www.pmeletios.com/ar_meletios/agioi/kyriakh_ton_agion_panton.html
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
Πραστειό
Το Πραστειό είναι ένα κατεχόμενο χωριό στην Κύπρο, 19χλμ. δυτικά
της Αμμοχώστου. Το 1974, το Πραστειό είχε πληθυσμό περίπου 1.000.
Από το 1974 η περιοχή της Μεσαορίας όπως και πολλές άλλες
κατέχεται δυστυχώς από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής. Σε αυτή
τη γη μέχρι την τουρκική εισβολή ανθούσαν δεκάδες κωμοπόλεις και
χωριά όπως η Λύση, Λευκόνοικο, Άσσια, Βατυλή, Πηγή,
Περιστερώνα, Τρίκωμο, Γεράνι και άλλα. Ανάμεσα τους ήταν και το
Πραστειό.
Η κύρια ασχολία των κατοίκων του Πραστειού ήταν η γεωργία και η
κτηνοτροφία. Ο εύφορος κάμπος της Μεσαορίας, της οποίας η γη
διαμορφώθηκε από τις προσχώσεις των ποταμών του Πεδιαίου και του
Ιδαλία, αποτέλεσε από πολύ νωρίς έναν εξαιρετικά θελκτικό τόπο για
εγκατάσταση. Σε μια ακτίνα λίγων χιλιομέτρων γύρω από το Πραστειό
έχουν εντοπιστεί μυκηναϊκό οχυρό και νεκροπόλεις των αρχαίων
χρόνων. Το ίδιο το χωριό Πραστειό παρόλα αυτά, το οποίο
πρωτοαναφέρεται σε παπική βούλλα του 1196, φαίνεται να είναι ομαλή
μετεξέλιξη ενός αγροτικού συνοικισμού της βυζαντινής εποχής που
αποτελούσε προάστειο (από όπου και το όνομά του) της σπουδαίας
κώμης Σίγουρης.
Όταν είχαν πρωτομετακινηθεί οι κάτοικοι της Σίγουρης στο Πραστειό,
μια από τις βασικές τους έγνοιες, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν να
μεταφέρουν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου στο νέο τους γεωργικό
χωριό. Το χωριό φιλοξενεί την ιστορική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
Ο ανοικοδομηθής το 1875 περικαλλής ναός, με τα φραγκοβυζαντινά
τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά και το εντυπωσιακό υψηλό και λαξευτό
καμπαναριό του καθιστούσε το ναό του Πραστειού έναν από τους
ωραιότερους και σημαντικότερους σε όλη τη Μεσαορία.
Εκτός της εξέχουσας σημασίας στην επαρχία, ξεχωριστό και
πολύπτυχο ρόλο διαδραμάτιζε η εκκλησία και μέσα στη ζωή της ίδιας
της κοινότητας. Το Νοέμβριο, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου του
Σπόρου, ξεκινούσε η σπορά και κάθε Απρίλη, του Αγίου Γεωργίου
πάλι, διοργανώνονταν αθλητικοί αγώνες. Το 1936 μάλιστα, η εκκλησία
παραχώρησε χωράφι για να δημιουργηθεί γήπεδο, όπως είχε
δημιουργήσει και σχολείο στον περίβολο της εκκλησίας το 19 ο αιώνα,
που το εφοδίασε με βιβλία εκκλησιαστικά αλλά και με αναγνωστικά.

Prastio
Praseio is an occupied village in Cyprus, 19 km. west of
Famagusta. In 1974, Prastio had a population of about
1,000. Since 1974 the Mesaoria region as well as many others have been invaded by the Turkish occupation troops. On
this land until the Turkish invasion many towns and villages
flourished, such as Lissi, Lefkoniko, Assia, Vatili, Pigi, Peristerona, Trikomo, Gerani and others. Among them was
Prastio.
The main occupation of the inhabitants of Prastio was agriculture and farming, since Mesaoria was the “wheatbasket”
of Cyprus and a source of life for all of Cyprus. The fertile
land of Mesaoria, whose land was formed by the river of
Pediaou and Idalia, was an extremely attractive place to settle down. Within a radius of a few kilometers around Prastio, there is a Mycenaean fortress and necropolis of ancient
times. However, the village of Prastio seems to be a smooth
transformation of a rural settlement of the Byzantine era,
which was a suburb (and hence its name) of the great Siguris.
When the inhabitants of Siguri had first moved to Prastio,
one of their main concerns, according to tradition, was to
transfer the image of Saint George to their new agricultural
village. The village hosts the historic church of St. George.
The 1875 rectangular temple was rebuilt, with the FrankishByzantine stylized features and the impressive high and
sculpted bell tower. The temple was one of the most beautiful and most important throughout Mesaoria.
Apart from the prominent importance in the province, a
separate and multifaceted role played the church in the life
of the community itself. In November, on the day of Saint
George the Seed, sowing began, and every April, sports
were held. In 1936, the church granted a field o create a stadium, as it had built a school in the church's precinct in the
19th century, which provided it with ecclesiastical and reading books.

Σε αυτό το σχολείο δίδασκαν Οκτώηχο και ψαλτήρι καλόγεροι από τη
Μονή Μαχαιρά που είχε μετόχι στο Πραστειό με σημαντική κτηματική
περιουσία ήδη από το 18ο αιώνα. Εκεί έμαθε γράμματα και ο
καταγόμενος από το Πραστειό αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄, ο οποίος
ήταν επίσκοπος Κερύνειας και αργότερα Αρχιεπίσκοπος της
Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύπρου. Πραστίτης ήταν επίσης και ο βαθειά
μορφωμένος αρχιμανδρίτης Ιουβενάλιος Ελευθεριάδης που συνάρπαζε
το ποίμνιο της Αμμοχώστου με τα λογοτεχνικά του κηρύγματα.

In this school, monks from the Monastery of Machaira were
taught “Oktoeho”. There, he was also taught by Archbishop
Cyril III of Prasseus, who was bishop of Kyrenia and later
Archbishop of the Orthodox Church of Cyprus. Another
famous Prastiti was the deeply educated archimandrite Iouvenialios Eleftheriadis with his literary sermons.
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