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Τα νέα της Παροικίας μας
Αγιασμός στο ΕΠΣ Cambridge.
Τελέσθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριο,

Εγκαίνια διδακτικών αιθουσών στο
ΕΠΣ Αγία Τριάδας, Erdington
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Εορτασμοί Εθνικής Επετείου
28ης Οκτωβρίου 1940

ΕΠΣ Αγίου Νικολάου, Acton

ΕΠΣ Αγία Τριάδα, Erdington,
Birmingham
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ΕΠΣ Αποστόλου Ανδρέα,
Birmingham

Ελληνικό γυμνάσιο– Λύκειο
Λονδίνου
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR

ΕΠΣ Αγίου Σπυρίδωνα, Great Yiarmouth

31. 10. 2016
Έναρξη μαθημάτων μετά τις διακοπές
του ημιτριμήνου

09. 11. 2016
Επιμορφωτικό σεμινάριο ΚΕΑ για τη
διδασκαλία στις τάξεις του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων
(σελ. 9)

17. 11. 16
Ημέρα μνήμης του πολυτεχνείου
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Επίσκεψη προέδρου της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη στα γραφεία της ΚΕΑ
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της
Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων
κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης επισκέφθηκε
τα γραφεία της ΚΕΑ την Παρασκευή, 7
Οκτωβρίου 2016, συνοδευόμενος από
τον συνεργάτη του κ. Χρίστο Μιχαήλ.
Ο κ. Χατζηγιάννης βρισκόταν στην Αγγλία για να λάβει μέρος σε διεθνές συνέδριο στο Gatwick και πήρε την ευκαιρία να έχει μια πρώτη επαφή με την ΚΕΑ και την παροικιακή εκπαίδευση.
Κατά την επίσκεψή του είχε κατ’ ιδίαν ενημέρωση από την Επιθεωρήτρια – Προϊσταμένη της ΚΕΑ κα
Μαρία Παπαλούκα για τη σύσταση και λειτουργία της ΚΕΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη βοήθεια που παρέχει προς τα σχολεία, την προσφορά της προς την παροικιακή εκπαίδευση και την παροικία γενικότερα,
καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων.
Στη συνέχεια είχε συνομιλία με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων κα Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο, όπου ο Σεβασμιότατος τόνισε μεταξύ άλλων τη σημασία και το ρόλο που διαδραματίζει η εκκλησία στη διατήρηση
της ταυτότητας των παιδιών της Αποδημίας.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Φορέων της παροικίας, όπου
συμμετείχαν: ο Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος και η κ. Ισμήνη Γκίκα, εκπροσωπώντας το ΚΕΣ και ο κ.
Μιχάλης Έλληνας εκπροσωπώντας τα ΑΕΣΛ.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν: η μεγάλη σημασία της
ΚΕΑ για τα παροικιακά σχολεία, η ανάγκη συνέχισης
της ύπαρξης της ΚΕΑ στο Ην. Βασίλειο και της προσφοράς της προς την παροικιακή εκπαίδευση, ο ρόλος του
Παροικιακού σχολείου στη διαφύλαξη των παιδιών και
των νέων μας από τον κίνδυνο της αφομοίωσης, η αξία
των εξετάσεων των ελληνικών σε ανώτερο επίπεδο και η
έγκριση του προτεινόμενου Αναλυτικού προγράμματος
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Ο κ. Χατζηγιάννης καταληκτικά επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής και του ίδιου προσωπικά
για την παροικιακή εκπαίδευση. Δήλωσε δε ότι σε επόμενο ταξίδι του θα επισκεφθεί τα παροικιακά σχολεία για να έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές και εκπαιδευτικούς.
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Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (ΚΕΑ)
Οργανώθηκε από την Κυπριακή Εκπαιδευτική
Αποστολή Ηνωμένου Βασιλείου σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη διδασκαλία στο Ελληνικό
Παροικιακό Σχολείο. Τα σεμινάρια καταπιάστηκαν με τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν
την προετοιμασία και τον προγραμματισμό των
εκπαιδευτικών του παροικιακού σχολείου και είχαν εργαστηριακή μορφή.
Τα σεμινάρια απευθύνονταν κυρίως στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται για πρώτη χρονιά
στα ελληνικά παροικιακά σχολεία και σε όσους εκπαιδευτικούς δεν είχαν παρακολουθήσει τα
σεμινάρια της ΚΕΑ τα τελευταία δύο έτη. Ήταν ανοικτά για παρακολούθηση από όλα τα μέλη
του προσωπικού των σχολείων.
Οργανώθηκαν δύο σειρές σεμιναρίων. Η πρώτη
σειρά απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν στην πρώτη, πρώτη προχωρημένη και
δευτέρα τάξη. Η δεύτερη σειρά σεμιναρίων αφορούσε τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην
τρίτη,
τετάρτη, πέμπτη και έκτη τάξη. Λήφθηκε πρόνοια για
διάκριση μεταξύ μικρότερων και μεγαλύτερων τάξεων
λόγω των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων στα διαφορικά
επίπεδα, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρώτη ανάγνωση.

Τα σεμινάρια έλαβαν χώρα στην αίθουσα της εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα στις 3,5,10 και 12 Οκτωβρίου 2016. Επαναλήφθηκαν πρωί και απόγευμα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατό
περισσότερους εκπαιδευτικούς να τα παρακολουθήσουν.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να τα αξιολογήσουν και να εκφράσουν τις απόψεις
τους. Έδωσαν θετική ανατροφοδότηση και σημείωσαν ότι τα σεμινάρια ήταν πολύ χρήσιμα
και βοηθητικά.
Η ΚΕΑ εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς
την κοινότητα του Απ.
Βαρνάβα για την παραχώρηση της αίθουσας.
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Μεγάλες Γιορτές

H Αγία Αικατερίνη η Μεγαλομάρτυρας

Η Αικατερίνη γεννήθηκε τον 3ο αι. μ.Χ.
και έζησε στην Αλεξάνδρεια. Ήταν κόρη
03.11.16
του έπαρχου της πόλης Κώνστα και διακρίΑγίου Μεγαλομάρτυρα θηκε για τη σπάνια σοφία και ομορφιά της.
Γεωργίου του Σπόρου
Με διαταγή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού
συμμετείχε σε συζήτηση με 50 φιλοσόφους, γύρω από τη χριστιανική πίστη. Όχι
μόνο έπεισε πολλούς από αυτούς με τα
08.11.16
Σύναξη των Αρχαγγέλων επιχειρήματά της, αλλά κατόρθωσε και να
τους μεταστρέψει προς τον Χριστιανισμό.

Γαβριήλ και Μιχαήλ
21.11.16

Εισόδια της Θεοτόκου

Ο Μαξιμιανός, εξοργίστηκε και προσπάθησε αρχικά να καλοπιάσει την Αικατερίνη.
Μόλις, όμως, πληροφορήθηκε ότι η
όμορφη αρχοντοπούλα προσηλύτισε τη
σύζυγό του Φαυστίνα, το σωματοφύλακά
της Πορφύριο και 200 στρατιώτες, διέταξε
τον αποκεφαλισμό τους και τη σύλληψη της Αικατερίνης. Την καταδίκασε σε
θάνατο στον οδοντωτό τροχό. Ο τροχός όμως έσπασε μόλις άγγιξε το σώμα
της κι έτσι ο Μαξιμιανός διέταξε τον αποκεφαλισμό της.
Τον 6ο αιώνα ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός μετέφερε το λείψανο της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, όπου ιδρύθηκε η ομώνυμη μονή. Η
μνήμη της γιορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου.

Saint Catherine
25.11.16
Αγίας Μεγαλομάρτυρος
Αικατερίνης

26.11.16
Αγίου Στυλιανού

30.11.16
Αποστόλου Ανδρέα

The Great Martyr Saint Catherine was born in the 3rd century and was the
daughter of Constus, the governor of Alexandrian Egypt. From a young age
she had devoted herself to study. She was both a princess and a noted scholar,
who became a Christian around the age of fourteen, and converted hundreds
of people to Christianity.
When the persecutions began under Maxentius, she went to the emperor and
rebuked him for his cruelty. The emperor ordered fifty of the
best philosophers to dispute with her, hoping that they would prove that her
pro-Christian arguments were wrong, but Catherine won the debate. Catherine
was then imprisoned, during which time over 200 people came to see her, including Maxentius' wife, Valeria Maximilla. The furious emperor condemned
Catherine to death on a spiked breaking wheel, but, at her touch, it shattered.
Maxentius finally had her beheaded.
Her body was discovered around the year 800 at Mount Sinai. In the 6th century, the Eastern Emperor Justinian had established what is now Saint Catherine's Monastery in Egypt. Her feast day is celebrated on 25th November.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΚΕΑ)
3 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) διοργανώνει το 3ο
Επιμορφωτικό Σεμινάριο, για το έτος 2016-2017 με θέμα:
«Η διδασκαλία, στις τάξεις Νηπιαγωγείου και Προδημοτικής, στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο (ΕΠΣ)»
Απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις
τάξεις του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής των ΕΠΣ.
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016
και ώρα 10:00 – 14:00 (προσέλευση / εγγραφές 9:30), στην
αίθουσα της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή (Wightman
Road, London N8 0LY).
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής να
απευθύνεστε στα γραφεία της ΚΕΑ, τηλ: 0208 881 6982,
email: kea.uk@outlook.com
Σημείωση: Όσοι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο
για σοβαρούς λόγους και θα ήθελαν να το παρακολουθήσουν σε βραδινές ώρες,
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΚΕΑ.

Η συμβουλή μας
Δίνουμε το καλό παράδειγμα στο παιδί και παραδεχόμαστε τα λάθη μας.
Εάν σαν γονείς συμπεριφερθήκαμε άδικα στο παιδί, του βάλαμε τις φωνές
χωρίς λόγο, τραβήξαμε το παιδί από το χέρι απότομα, ή είπαμε κάτι που
δεν έπρεπε, το παραδεχόμαστε. Δίνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας να
ηρεμήσουμε και εξηγούμε στο παιδί τι ακριβώς συνέβη και απολογούμαστε.
Εάν θέλουμε το παιδί να λέει «συγνώμη» όταν κάνει λάθη, θα πρέπει πρώτα να το ακούσει από εμάς.

OUR ADVICE
We should be a good example
to our children and accept our
errors.
If as parents we have treated
our children unjustly by shouting at them without cause,
pulled them by their hand abruptly, or said something that
should not have been said, then
we should accept our mistake.
We should give ourselves some
time to calm down, explain to
the child what exactly happened and apologize.
If we want our children to say
sorry when they have done
something wrong, then they
must first see us as parents do
this.
Your reputation will not diminish by asking for forgiveness.
An honorable acknowledgement of a mistake will create in
a warm feeling towards us.

Δεν θα πέσει η υπόληψή μας αν του ζητήσουμε συγνώμη. Μια τίμια αναγνώριση ενός λάθους μας, δημιουργεί στο παιδί θερμά συναισθήματα απέναντί μας.
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Για τους μικρούς μας φίλους
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Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Γαβριήλ Σούτσιου, Ε' τάξη

Θεοδώρα Κιόρογλου, Γ' τάξη

Εργασίες μαθητών Ε'
τάξης, Ελληνικό Κολέγιο
Αγίου Παντελεήμονα.

Φραντζέσκα Χαραλάμπους, Γ' τάξη
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Γεράνι Αμμοχώστου
Στις νότιες πλαγιές του Πενταδακτύλου, εκεί που
σμίγει η χερσόνησος της Καρπασίας, με την πεδιάδα
της Μεσαοριάς βρίσκεται το χωριό Γεράνι. Βόρεια
του χωριού βρίσκεται η Καντάρα, το μοναδικό ορεινό θέρετρο της επαρχίας Αμμοχώστου. Στα νότια
βρίσκεται η θάλασσα του Μπογαζιού.
Οι κάτοικοι του χωριού ήταν οι περισσότεροι γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Λάδι, χαρούπια, σιτηρά, βαμβάκι και σησάμι, κηπευτικά κι άλλα ακόμη προϊόντα
της κυπριακής γης γέμιζαν τις αποθήκες τους όταν
είχαν καλή σοδιά. Το εισόδημα συμπληρωνόταν με
ό,τι έδιναν τα ζώα τους, οι κατσίκες, τα πρόβατα, τα
πουλερικά, οι αγελάδες.
Το 1960 το χωρίο είχε γύρω στους 500 κατοίκους
αλλά, πριν από την εισβολή, λόγω της μετανάστευσης στο εξωτερικό αλλά και της αστυφιλίας, έμειναν
λιγότεροι από 250. Πολλές οι μνήμες των κατοίκων
από την όμορφη ζωή στο χωριό τους πριν από την
εισβολή. Πως θα μπορούσαν να ξεχάσουν κάθε απόγευμα Σαββάτου εκείνο το γλυκόλαλο χτύπημα της
καμπάνας – κάλεσμα – για τον εσπερινό; Έβγαιναν
καλοντυμένοι οι νοικοκυραίοι με τα παιδιά και τους
γέροντες γονείς τους για την Αγία Αικατερίνη. Να
λειτουργηθούν, ν΄ ανάψουν το κερί τους, να προσευχηθούν.
Κέντρο κάθε κοινωνικής εκδήλωσης ήταν η πλατεία
του Γερολακκου. Γύρω από την πλατεία ήταν η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, προστάτιδας της κοινότητας, το Δημοτικό Σχολείο, το συνεργατικό παντοπωλείο και τα καφενεία. Στο κέντρο του χωριού
βρισκόταν το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.
Σήμερα τίποτε σήμερα δεν μαρτυρεί στον επισκέπτη
ότι κάποτε το Γεράνι υπήρξε ένα όμορφο, γραφικό
χωριό. Αποψιλώθηκαν τα δέντρα, χαλάστηκαν τα
σπίτια, ξηλώθηκαν ακόμα κι οι δρόμοι. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου έχει μετατραπεί σε τζαμί,
το ξωκλήσι της Παναγίας της Ευαγγελίστριας σε αποθήκη σανού, ενώ ο ναός της Αγίας Αικατερίνης
έχει μετατραπεί σε ερείπια και είναι ίσως ο πιο κατεστραμμένος ναός των κατεχομένων.

Ο σύνδεσμος εκτοπισμένων, όπως και ο σύνδεσμος αποδήμων και εκτοπισμένων Λονδίνου
οργανώνουν κάθε χρόνο, ανήμερα της γιορτής
της Αγίας Αικατερίνης, στις 25 Νοεμβρίου, συνεστιάσεις και άλλες εκδηλώσεις με στόχο τη
συντήρηση της μνήμης του χωριού. Αυτό θα
συνεχίζεται ως την ευλογημένη εκείνη μέρα
της επιστροφής «που θα φέρει στον καθένα
δροσιά και ποστασιά.»

The occupied village of Gerani
The village of Gerani is situated on the southern slopes of Pentadaktylos, where the peninsula of Karpasia joins with the plain of Messaoria.
Before 1974, the village population was not
over 250. The locals were mainly farmers.
They cultivated olives, carobs, wheat, cotton,
sesame and vegetables. On Sundays they used
to gather at the square of Gerolakkos. Around
the square was the church of St. Ekaterini, patron saint of the community, the elementary
school and the coffee shops. In the center of
the village stood the chapel of St. Georgios.
Today it’s hard to tell that once Gerani was a
beautiful, picturesque village. Trees were cut
down, houses were destroyed, even the streets
were dismantled. The chapel of St. Georgios
has been turned into a mosque, while the
chapel of the Annunciation of Virgin Mary in a
hay storage. The church of St. Ekaterini is perhaps the most damaged church in the occupied
area since only it’s ruins are left where it used
to be.
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