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Ποτέ μην παραπονιέσαι για αυτά που οι γονείς
σου δεν θα μπορούσαν να σου προσφέρουν, διότι σου δίνουν ό,τι έχουν!

Με χαρά θα δημοσιεύουμε φωτογραφικό
υλικό από εκδηλώσεις και δραστηριότητες
σας ή άλλες συνεργασίες.
We are happy to publish any photographic
material of your events.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ

Ε.Π.Σ Leicester

Ε.Π.Σ Εδιμβούργου

Ε.Π.Σ. Αγίου Ιωάννη
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Ε.Π.Σ. Γλασκώβης

Γιορτή του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton.
Εικονίζονται από δεξιά ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Κ. Νικόλας, o Πρέσβης της Ελλάδας κ. Δ.
Καραμήτσος-Τζιράς, η Δήμαρχος του Enfield Mrs
Christine Hamilton και η ΕπιθεωρήτριαΠροϊσταμένη της ΚΕΑ κα Μ. Παπαλούκα

"Μια παθκιά του γέρου αξίζει σσίλιες του παιθκιού."

Η σοφία των ηλικιωμένων είναι
κατά πολύ μεγαλύτερη των νεαρών.

Older people’s wisdom is better
than the younger ones
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Εορτασμοί της 28ης Οκτωβρίου 1940

Ε.Π.Σ. Αγίου Νικολάου

Ε.Π.Σ. Goffs

Ε.Π.Σ. Mansfield
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Ε.Π.Σ. Αγίου Γεωργίου Kingston

Ε.Π.Σ. Αγίου Νικολάου,
Cardiff

Ε.Π.Σ. Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή

Ελληνικό
Γυμνάσιο-Λύκειο
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR

Αγιασμός για την νέα σχολική χρονιά
Αγιασμός στο Ε.Π.Σ.
Αγίου Ιωάννη

30. 10. 2017
Έναρξη μαθημάτων μετά τις
διακοπές του ημιτριμήνου

17. 11. 17
Ημέρα μνήμης του
πολυτεχνείου

Αγιασμός στο
Ε.Π.Σ. Goffs

01. 12. 17
Σεμινάριο: Κυπριακή
Διάλεκτος -πρακτικές εφαρμογές στα ελληνικό παροικιακό σχολειό.
Αγιασμός στη
Σχολή Βυζαντινής
Μουσικής
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Language Show 2017
Χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία και φέτος να παρευρεθούν στο Language Show 2017. Το Language show είχε να προσφέρει
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως σεμινάρια, panel sessions, εργαστήρια
και παρουσιάσεις ερευνών καθώς και ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό
χρήσιμα για όσους ασχολούνται με τους τομείς των γλωσσών και της εκπαίδευσης.
Ιδιαίτερα χρήσιμο για εκπαιδευτικούς παροικιακών σχολείων ήταν το σεμινάριο με τίτλο «Διγλωσσία και ταυτότητα». Το σεμινάριο ασχολήθηκε με τις
πολιτικές και τη σημασία διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας των μαθητών που ζουν σε πολύγλωσσα ή
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα όπως αυτό του Λονδίνου, στα
οποία κυρίαρχη είναι η αγγλική. Το σεμινάριο τόνισε την σημασία των παροικιακών σχολείων για τη διατήρηση των γλωσσικών ποικιλιών αλλά και την ανάγκη λειτουργικής ενσωμάτωσής
τους στο αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Επίσης μέσα από τα επιτυχή παραδείγματα δίγλωσσων σχολείων
τονίστηκαν τα ωφελήματα της πολυγλωσσίας: δηλαδή το πώς η
μία γλώσσα βοηθά την εκμάθηση της άλλης, και ενδυναμώνει
τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Αυτό συμβαίνει γιατί το
μυαλό μοιάζει με ένα δοχείο που συνθέτει νοήματα αντλώντας
ερεθίσματα από διάφορες γλώσσες.
Συγκεκριμένα τονίστηκε ότι:
Η γλώσσα αποκτά νόημα όταν χρησιμοποιείται μέσα στην κοινότητα.
Μέσα από τις γλώσσες καλλιεργείται το άτομο, ενισχύονται οι δεσμοί με την οικογένεια και την κοινότητα και η επικοινωνία με τον ευρύτερο κόσμο.
Η επαφή με διάφορες γλώσσες μας φέρνει σε επαφή με την κουλτούρα και τον τρόπο σκέψης άλλων ατόμων και καλλιεργεί το σεβασμό.
Η πολυγλωσσία αποτελεί πλεονέκτημα που ενισχύει την αυτογνωσία, την ανάπτυξη ταυτότητας και την
ενσωμάτωσή του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο
Μέσω του σχολείου με την κατάλληλη προσέγγιση τα άτομα αποκτούν επίγνωση των πολιτισμικών και
γλωσσικών διαφορών και ικανότητα να συνθέτουν νοήματα που ξεπερνούν τα όρια της κάθε γλώσσας ξεχωριστά. Ως δάσκαλοι οφείλουμε να διδάξουμε στα παιδιά πώς να χειρίζονται τις γλώσσες που έχουν διαθέσιμες στο ρεπερτόριο τους με αυτοπεποίθηση, ώστε να αποκτήσουν αυτογνωσία αλλά και σεβασμό για
τους άλλους και δημοκρατική συνείδηση.

Μαρία Χαραλάμπους, εκπαιδευτικός ΚΕΑ
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Language Show 2017
Thousands of people from all over the world had the opportunity to attend the Language Show 2017. The visitors had opportunities to learn
about languages by participating in seminars, panel sessions, workshops
and research presentations and by exploring educational material in the
exhibition.
The seminar "Bilingualism and Identity" was particularly useful for
community school teachers. The seminar dealt with the importance of
learning the second language of the pupils in multilingual or multicultural environments such as the city of London, in which English is the
dominant language. The seminar highlighted the importance of community schools for the maintenance of linguistic varieties and the need for
the integration of community languages into the English educational system.

Η διγλωσσία δημιουργεί νέες δυναμικές στο ανθρώπινο μυαλό / Bilingualism empowers cognition.

Moreover, the benefits of multilingualism have been highlighted, such as that one language helps learning the other, and strengthens the cognitive development of the students. Additionally, it was emphasised that language learning: is meaningful only when the language is used in the community; creates
communication channels and allows to understand better the cultures of others; relates with the development of identity and the integration of individuals into different communities.
Education should make students aware of the cultural and linguistic differences among individuals and
support them in developing the ability to compose meanings that extend beyond the boundaries of each
language alone. As teachers, we must teach children how to handle the languages available in their repertoire to gain self-confidence, get to know their heritage and develop as global citizens.
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Παρουσίαση του βιβλίου:
‘‘ΠΟΙΗΣΗ Ευαγόρα Παλληκαρίδη-POETRY by Eyagoras Pallikarides’’
Συγγραφέας η αδερφή του ήρωα της ΕΟΚΑ Γεωργία Παλληκαρίδου-Ποσπορή
Το παρουσίασε η επιθεωρήτρια της ΚΕΑ κα Μαρία Παπαλούκα,
την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017
στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας
Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Τροπαίου
Αθανάσιος, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου, Ιωάννης Κουκουλαρίδης, ο Πρόεδρος
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ
Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο εκπρόσωπος των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Άκης Ιωαννίδης, Πρόεδροι σωματείων και οργανώσεων και πολλοί συμπατριώτες μας.
Ο Γραμματέας της Αδελφότητας κ. Ανδρέας Καραολής καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους με ιδιαίτερο καλωσόρισμα στη συγγραφέα και αδελφή του μεγάλου ήρωα του
απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου του αιώνιου έφηβου Ευαγόρα Παλληκαρίδη, που
ήλθε από την Κύπρο ειδικά για την εκδήλωση.
Η κα Παπαλούκα παρουσιάζοντας το βιβλίο, βαθιά συγκινημένη, αναφέρθηκε στα διάφορα είδη της ποίησης
του Παλληκαρίδη και τις πτυχές της ζωής του που τον
ενέπνεαν να εκφράζεται με την ποίηση, παρεμβάλλοντας
απαγγελίες από αποσπάσματα των ποιημάτων του.
Το βιβλίο που περιλαμβάνει τη συλλογή ποιημάτων του
Ευαγόρα, που χαρακτηρίστηκε ως μνημόσυνο στον νεαρό έφηβο, ήρωα και ποιητή που έγινε σύμβολο ανδρείας,
αυταπάρνησης και θυσίας για την ελευθερία της μικρής
πατρίδας Κύπρου. Έζησε τόσο λίγο, αλλά μέσα στη σύντομη ζωή του, άφησε τεράστιο ξεχωριστό ποιητικό
έργο για όλους τους Κυπρίους, γι αυτό και τον χαρακτήρισε ως: «ο ήρωας ποιητής ο μικρός, ο μέγας».
Στο βιβλίο υπάρχει και η μετάφραση των ποιημάτων και στα Αγγλικά, ώστε να βοηθήσει και όσους δεν κατέχουν καλά την Ελληνική γλώσσα να μπορούν να απολαύσουν το ποιητικό ταλέντο του Παλληκαρίδη.
Μέσα από το βιβλίο, γνωρίζουμε τα ποιήματα του Ευαγόρα που το καθένα είναι ένα μοναδικό δημιούργημα.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο δημιούργημα του Ευαγόρα είναι το τρανό παράδειγμα αυτοθυσίας, αγωνιστικότητας και πατριωτισμού, που μας άφησε ως φωτεινό φάρο με την ηρωική θυσία του.
Στην εκδήλωση, έλαβαν μέρος τα παιδιά του Θεατρικού Εργαστηρίου της ΚΕΑ, από διάφορα Ελληνικά
σχολεία και ο π. Ιωσήφ Παλιούρας, με ποιήματα και τραγούδια με ερμηνεία που συγκίνησε τους παρευρισκόμενους.
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Μεγάλες Γιορτές
03.11.16
Αγίου Μεγαλομάρτυρα
Γεωργίου του Σπόρου

08.11.16
Σύναξη των Αρχαγγέλων Γαβριήλ και
Μιχαήλ

21.11.16
Εισόδια της Θεοτόκου

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής:
«Η Διδασκαλία στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο (ΕΠΣ)»
Την Τετάρτη, 27/9/2017 διεξήχθη
Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα:
«Η Διδασκαλία στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο (ΕΠΣ)», που οργάνωσε η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) οργάνωσε. Το σεμινάριο έλαβε χώρα στην Αίθουσα της
εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του
Βαπτιστή (Wightman Road, London,
N8 0LY) και διήρκησε από τις
10:00π.μ. μέχρι τις 14:00μ.μ. Το σεμινάριο απευθυνόταν στους νέους για τα
Ε.Π.Σ. εκπαιδευτικούς και αποτελείτο από δύο μέρη, το θεωρητικό μέρος
και το πρακτικό μέρος.
Το θεωρητικό πλαίσιο αφορούσε στις θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες
θα πρέπει να στηρίζεται ο εκπαιδευτικός για αποτελεσματική διδασκαλία
στο παροικιακό σχολείο. Αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, οι σκοποί και τα
χαρακτηριστικά του Ε.Π.Σ., οι ανάγκες των μαθητών που φοιτούν στο
Ε.Π.Σ., η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών, η καλή γνώση των

25.11.16
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης

Αναλυτικών Προγραμμάτων, η διδακτέα ύλη, η σωστή χρήση των κατάλληλων εγχειρίδιων και ο προγραμματισμός της διδασκαλίας.
26.11.16
Αγίου Στυλιανού

30.11.16
Αποστόλου Ανδρέα

Για το πρακτικό μέρος, οι σύνεδροι εργάστηκαν σε ομάδες-εργαστήρια που
δημιουργήθηκαν ανά επίπεδο διδασκαλίας στο παροικιακό σχολείο ως εξής:
Νηπιαγωγείο/Προδημοτική, Α/ Α+/Β και Γ/Δ/Ε/Στ τάξεις. Κατά την εργασία σε ομάδες, οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ, σε
συνεργασία με τους
συμμετέχοντες, ανέλυσαν τα χαρακτηριστικά
και τους διδακτικούς
στόχους της ηλικιακής
ομάδας την οποία ανέλαβαν.
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Έπειτα, οι σύνεδροι είχαν ενεργό συμμετοχή στην επιλογή δραστηριοτήτων
για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος.
Οι σύνεδροι της κάθε ομάδας παρουσίασαν στους υπόλοιπους το αποτέλεσμα της εργασίας τους.
Οι συμμετέχοντες επωφελήθηκαν από
το σεμινάριο κάνοντας θετικά σχόλια. Στην ανατροφοδότηση αναφέρθηκε η χρησιμότητα του σεμιναρίου για
την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία στα παροικιακά σχολεία ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το
σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
Η Επιθεωρήτρια - Προϊσταμένη της ΚΕΑ κα Μ. Παπαλούκα εκφράζει ευχαριστίες προς τη φιλοξενούσα κοινότητα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τους εκπαιδευτικούς της ΚΕΑ, που συνεργάστηκαν για τη διεξαγωγή
του σεμιναρίου και όλους τους συμμετέχοντες.
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Η συμβουλή μας

Our Advice

Ο σπόρος του Αυτοκράτορα

The emperor’s seed

Ένας αυτοκράτορας επειδή γερνούσε έπρεπε να διαλέξει το
διάδοχό του. Κάλεσε όλους τους νέους του βασιλείου του και
τους έδωσε όλους από έναν ειδικό σπόρο για να φυτέψουν.
Αυτός που θα είχε το καλύτερο φυτό μετά από ένα χρόνο θα
γινόταν και αυτοκράτορας.
Ένα αγόρι ο Λινγκ, πήρε και αυτό τον σπόρο και τον φύτεψε.
Μετά από τρεις εβδομάδες όλοι μιλούσαν για τους σπόρους
τους και τα φυτά που άρχισαν να φαίνονται. Ο Λίνγκ ήταν στενοχωρημένος γιατί ο δικός του ο σπόρος δεν είχε φυτρώσει.
Τελικά πέρασε ο χρόνος και όλοι οι νέοι εμφανίστηκαν μπροστά στο βασιλιά με τα ωραία φυτά τους. Ο Λίνγκ πήγε με την
άδεια γλάστρα και είπε την αλήθεια στον αυτοκράτορα. Σε λίγο
έφτασε και ο αυτοκράτορας και χαιρέτησε όλους τους νέους:
“ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ. Τι ωραία και μεγάλα φυτά μου φέρατε!”. Ξαφνικά
διέκρινε τον Λίνγκ σε μία γωνία με την άδεια γλάστρα. “Πώς
ονομάζεσαι;” τον ρώτησε. “Λίνγκ” απάντησε εκείνος, ενώ οι
άλλοι γελούσαν δυνατά. “ΙΔΟΥ! Ο ΝΕΟΣ ΣΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Ο ΛΙΝΓΚ” φώναξε ο γέρος αυτοκράτορας. “Ακούστε όλοι
τι θα σας πω. Πριν ένα χρόνο έδωσα σε όλους σας από ένα
βρασμένο σπόρο για να τον φυτέψετε. Όλοι όταν ανακαλύψατε
ότι οι σπόροι ήταν χαλασμένοι και δεν φύτρωναν, τους αντικαταστήσετε με γερούς και μου φέρατε φυτά και λουλούδια. Ο
Λίνγκ ήταν ο μόνος που είχε το θάρρος και την τιμιότητα να
μου φέρει άδεια τη γλάστρα, που μέσα υπήρχε ο σπόρος που
σας έδωσα. Έτσι λοιπόν αυτός θα είναι ο νέος σας αυτοκράτορας!”.

Αν σπείρεις εντιμότητα θα θερίσεις εμπιστοσύνη!
Αν σπείρεις καλοσύνη θα θερίσεις φίλους!
Αν σπείρεις επιμονή θα θερίσεις νίκη!
Αν σπείρεις ταπεινοφροσύνη θα θερίσεις μεγαλείο!
Αν σπείρεις δουλειά θα θερίσεις επιτυχία!
Αν σπείρεις συγχώρεση θα θερίσεις συμφιλίωση!
Αν σπείρεις ειλικρίνεια θα θερίσει καλές σχέσεις!
Αν σπείρεις υπομονή θα θερίσεις βελτίωση!
Αν σπείρεις εγωισμό θα θερίσεις μοναξιά!
Αν σπείρεις κακολογία θα θερίσεις ταλαιπωρία!
Αν σπείρεις πλεονεξία ια θερίσεις απώλεια!
Αν σπείρεις αμαρτίες θα θερίσεις ενοχές!
ΠΡΟΣΕΧΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ
ΣΠΕΡΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑΤΙ
ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ
ΤΙ ΘΑ ΘΕΡΙΣΕΙΣ ΑΥΡΙΟ!

An emperor was growing old and knew it was time to choose
His successor. He called the young people in the kingdom
together and gave each one a seed and told them to plant it.
After a year the emperor will choose the person with best plant
to become the next emperor.
Ling received a seed like the others and planted it. After about
three weeks, some of the other youths began to talk about their
seeds and the plants that were beginning to grow. Ling kept
checking his seed, but nothing grew. After a year all the
youths of the kingdom brought their plants to the emperor for
his inspection. When Ling arrived, he was amazed at the variety of plants grown by the other youths. They were all shapes
and sizes. Ling put his empty pot on the floor and many of the
others laughed at him. When the emperor arrived, he greeted
the young people and then surveyed the room. All of a sudden, the emperor spotted Ling with his empty pot. He ordered
his guards to bring him to the front. When Ling got to the front,
the Emperor asked his name. "My name is Ling," he replied.
The emperor looked at Ling, and then announced to the crowd,
"Behold your new emperor! His name is Ling!" Ling couldn't
believe it. Then the emperor said, "One year ago today, I gave
everyone here a seed. I gave you all boiled seeds, which
would not grow. All of you, except Ling, have brought me
trees, plants and flowers. When you found that the seed would
not grow, you substituted another seed for the one I gave you.
Ling was the only one with the courage and honesty to bring
me a pot with my seed in it. Therefore, he is the one who will
be the new emperor!"
Plant honesty, you will reap trust.
Plant goodness, you will reap friends.
Plant humility, you will reap greatness.
Plant perseverance, you will reap victory.
Plant consideration, you will reap harmony.
Plant hard work, you will reap success.
Plant forgiveness, you will reap reconciliation.
Plant openness, you will reap intimacy.
Plant patience, you will reap improvements.
Plant faith, you will reap miracles.
What you plant now will determine what you will reap tomorrow. The seeds you now scatter will make your life worse or
better in the future. It may also have a profound effect on
those around you. Yes, someday, you will enjoy the fruits.....
or you will pay for the choices you plant today.

Πηγή: http://www.ipaideia.gr/endiaferouses-eidiseis/didaktiki-istoria-o-sporos-tou-autokratora
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17 Νοεμβρίου 1973: Ημέρα μνήμης Πολυτεχνείου
Την ημέρα αυτή θυμόμαστε και τιμούμε τους φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι με
τον αγώνα τους και τη θυσία τους βοήθησαν στο να επανέλθει η δημοκρατία στην Ελλάδα.
Τον Απρίλιο του 1967 ο στρατός πήρε στα χέρια του την εξουσία και κυβερνούσε την Ελλάδα. Ο ελληνικός
λαός, φυσικά, δεν μπορούσε να αντέξει τη δικτατορία. Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου λοιπόν αποφασίζουν
να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους και να ξεσηκωθούν ξεσηκώνοντας μαζί ολόκληρη την Ελλάδα.
Στις 14 Νοεμβρίου 1973 τήρησαν αποχή από τα μαθήματα και άρχισαν διαδηλώσεις στο χώρο του
Πολυτεχνείου διεκδικώντας “Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία”. Επίσης λειτούργησαν ανεξάρτητο ραδιοφωνικό
σταθμό και μετέδιδαν μηνύματα ξεσηκωμού στους υπόλοιπους Έλληνες. Τις δύο επόμενες μέρες το κέντρο
της Αθήνας είχε πια παραλύσει από τους χιλιάδες διαδηλωτές.
Στις 16 Νοεμβρίου το βράδυ η Χούντα στέλνει το στρατό στο χώρο γύρω από το Πολυτεχνείο για να
διαλύσει τις διαδηλώσεις.
Τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου ένα τανκ γκρεμίζει τη σιδερένια
πόρτα του Πολυτεχνείου. Ο στρατός και η αστυνομία εισέβαλαν στο
χώρο πυροβολώντας νέους φοιτητές που το μόνο που έκαναν ήταν να
αγωνίζονται για τη δημοκρατία και το μέλλον της πατρίδας τους.
Νεκροί, τραυματίες, συλλήψεις, βασανιστήρια. Αυτός ήταν ο
απολογισμός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο απανταχού ελληνισμός
δεν θα ξεχάσει ποτέ τον ηρωισμό και τη θυσία τους.

November 17th, 1973: Athens Polytechnic uprising
On this day we remember and honour the students of the National Technical University of Athens who, with
their struggle and sacrifice, helped to bring democracy back to Greece.
On April 1967, the army took power by force and took control of the govenrment. The Greek people, of
course, did not want this dictatorship, so the students of the Polytechnic decide to take the future into their
own hands and rise up together with the whole of Greece.
On November 14th, 1973, they abstained from classes and began
demonstrating in the Polytechnic area, shouting "BreadEducation-Freedom". They also set up an independent radio station and started broadcasting messages of uprisings to the rest of
the country. During the next two days, the center of Athens had
come to a standstill from the thousands of protesters in the
streets.
On November 16th, the military Junta sent the army to the area
around the Polytechnic to try and disperse the demonstrations and
return order to the city.
On the dawn of 17th of November, a tank breaks down the iron
gate of the Polytechnic and the army and police enter the site whilst shooting any students who got in their
way, whose only fault was that they were fighting for democracy and the future of their homeland.
Many were arrested, many were tortured, many were injured and many died. This is the account of the Polytechnic uprising. Hellenism will never forget their heroism and sacrifice.
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Για τους μικρούς μας φίλους
Συμπλήρωσε την ακροστοιχίδα και διάβασε πώς λέγεται αλλιώς ο Νοέμβρης.
Complete and read another name for the month November.
Σ __ __ __ __ __ __
Π __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Ο __ __ __ __ __ __
Ρ __ __ __
Ι __ __ __
Α __ __ __ __ __ __ __ __
Σ __ __ __ __ __ __ __ __

1. Τους φυτεύουμε το Νοέμβρη για να μεγαλώσουν και να γίνουν φυτά.
2. Εκεί οι φοιτητές το 1973 φώναξαν «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία»
3. Την κρατάμε όταν βρέχει.
4. Φρούτο του Φθινοπώρου.
5. Γίνεται από τις ελιές που ξεκινούν να μαζεύονται το Νοέμβρη (αντίστροφα).
6. Το φοράμε για να μην βραχούμε
7. Σέρνεται και βγαίνει για βόλτες με τις πρώτες βροχές.

ΣΠΟΡΟΥΣ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΟΜΠΡΕΛΑ,
ΡΟΔΙ, ΙΔΑΛ (ΛΑΔΙ), ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ,
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ.
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Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Εργασίες παιδιών
Ε.Π.Σ.
Finchley
Τάξη Γ΄
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
Λύση

The church of the Virgin Mary

Το κατεχόμενο χωριό Λύση βρίσκεται στην επαρχία Αμμοχώστου και συγκεκριμένα στην Μεσαορία. Υπάρχουν δύο εκδοχές
αναφορικά με την ονομασία του χωριού. Σύμφωνα με την πρώτη
η Λύση πήρε το όνομά της από την από την αρχαία Ελύση, που
βρισκόταν στα ανατολικά του χωριού. Σύμφωνα με τη δεύτερη η
ονομασία αναφέρεται στη λύση που δόθηκε σε διαφωνία μεταξύ
δυο βασιλιάδων.
Πριν την εισβολή του 1974 στη Λύση υπήρχαν δύο δημοτικά
σχολεία και ένα περιφερειακό γυμνάσιο, νοσοκομείο, το στάδιο
της ομάδας του χωριού, η εκκλησία της Παναγίας και ξωκλήσια,
του Προφήτη Ηλία και του Αγίου Ευφημιανού. Οι κάτοικοι του
χωριού ανέρχονταν στους 4537.
Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή των κατοίκων της Λύσης στον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 1955-1959. Ο ήρωας Γρηγόρης

The church of the Virgin Mary was built by
volunteer residents in 1888. In this church there
was the gold-plated icon of the Virgin painted
with silver. The image is considered to be

Αυξεντίου καταγόταν από τη Λύση. Υπήρξε υπολοχαγός της

miraculous and was dedicated to Mary by a resi-

Ε.Ο.Κ.Α. και κάηκε ζωντανός από τους Άγγλους κατακτητές

dent for the treatment of his child. Today this icon

στο κρυσφήγετo του στον Μαχαιρά.

is located in Agios Georgios church in Agatzia. It

Ο Παύλος Λιασίδης ήταν Κύπριος λαϊκός ποιητής. Γεννήθηκε

was guarded by a Turkish Cypriot until 2005 until

στο χωριό Λύση Αμμοχώστου στις 23 Μαρτίου 1901. Οι γραμ-

someone from Lysi bought it. The entire church

ματικές του γνώσεις ήταν της Ε' τάξης του Δημοτικού. Στην ποί-

was full of frescoes, but most of them have been

ηση άρχισε σαν ποιητάρης την περίοδο 1921-22. Αργότερα βγή-

destroyed all these years since Lysis is one of the

κε από την ομαδική τεχνοτροπία των ποιητάρηδων, ανέπτυξε

occupied villages of Cyprus.

ένα δικό του προσωπικό στιλ και εξελίχτηκε σε έναν ιδιόρρυθμο
τεχνίτη του στίχου και του λόγου και σε σημαντικό εκπρόσωπο
της Κυπριακής λαϊκής ιδιωματικής ποίησης.
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