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Μεγάλες Γιορτές

THE ARCHBISHOP’S ENCYCLICAL ON THE OCCASION
OF THE START OF THE NEW SCHOOL YEAR 2017-2018
To the Clergy and the Flock of the Biblical Eparchy of Thyateira and
Great Britain, the Teachers, the Parents and the Educational Missions.

Our dearly beloved in the Lord,

02.09.17
Μάρτυρος Μάμαντος

08.09.17
Γέννηση της Θεοτόκου

14.09.17
Ύψωση
του Τιμίου Σταυρού

02.10.17
Αγίου Κυπριανού

On the auspicious and sacred occasion of the beginning of the new school year 2017-18, I am sending you all warm greetings to everyone working for the education of our children: the Parents, the Pupils,
the Teachers, men and women who are serving the sacred institution of Education in the Countries of
the United Kingdom and Ireland where the Greek-Orthodox Community resides under the jurisdiction of
the Greek-Orthodox Church of the Archdiocese of Thyateira and Great Britain.
I am fully aware of the effort and pains of every parent as well as of every teacher for the upbringing
and the education of their children. For this reason I warmly congratulate you from my heart and pray for
your health and progress. May the Lord guide and support your sacred struggle for the education and
upbringing of your children according to God. On this point, I would like to stress the dire need for closer
cooperation between parents and Teachers as well as between the School Committees and the heads of
the Greek and Cypriot Educational Missions under the auspices of the Archdiocese. We should all contribute to the sacred effort for Education providing high quality training and teaching our children the
beauty of ecclesiastical and secular education, the simplicity of life, the value of prayer, of work, or virtue,
of thriftiness and toughening up to hardship and also of the sacred work of voluntary work and offering to
others. For these reasons, our day and afternoon schools should comprise the ‘home church’ in which
children study and learn the greatness of God, which are extolled by the Creation and Science on a daily
basis. I am writing all this to remind you of the value of Education and edification which help us praise
God, love our fellow human beings and be meek and righteous. However we should not forget that without respect towards the Family, our Parents, the Officers, our Teachers and Spiritual Fathers, the Elderly
and the Weak, our education is curtailed and alien to the Gospel and Christian civilization.
On this occasion of the beginning of the school year and our own Schools, I am writing this letter to
wish you all every success in your studies and extend a call to all of you engaged in the Education of our
Diaspora, Parents, teachers, School Committees to join ranks and engage in a holy crusade. I am particularly extending a kind request to all the parents to send their children to our Day Schools, the Elementary School, the Middle School and the High School which have been established and operated by the
Greek State for many years now here in London. I am reminding you all about the Greek-Orthodox
Academy ‘St Cyprian’ Croydon, the Greek-Orthodox Secondary School ‘St Andrew the Apostle’ North
London, as well as the Community Saturday Schools that are operating in London and the Countryside
quite successfully for decades. All schools offer education to our boys and girls. For this reason, they
deserve our support and love indeed. The various Communities and Churches and our Educational Organizations are supporting them with great effort and sacrifice and contribute positively to the education
of the new Greek-Orthodox generation of the Country in which we all live and prosper. It is our duty to
support our Schools, offer voluntary work in them and love them as they comprise our standing hope for
the preservation of their Christian Faith and Orthodox identity.
In this connection, I mention the fact that there are Adult Education Classes in our Saturday Schools
as well as regular Traditional Greek Dance classes, in addition to the School of Byzantine Music and
Chant operating in London and the Countryside. The significance of this education as a necessary complement to the teaching of our language and Civilization cannot be overstressed as well as the need for
the support of all of us, given that in most cases, teaching traditional dances is offered on a voluntary
basis and is free to our students.
Every year, I also make reference to the vital contribution of both the Greek and Cypriot States to the
education of the Diaspora youth. But a sine qua non for the success of the Educational Effort remains
the contribution of all those who have been particularly blessed by God and created wealth: the rich, the
successful businessmen but also all our Greek-Orthodox brethren, who should extend their financial and
moral support to our Schools and show in deed their interest and concern for the Greek-Orthodox Education so that it can in turn fulfil its valuable and blessed function to our youth.
Connected to the above is also the concern shown by the Greek and Cypriot Missions for the continuing education of the teachers, the updating of the teacher as regards the new educational approaches
but also the changes made by the Educational Boards responsible for the examinations in the Greek
language.

26.10.17
Αγίου Δημητρίου
του Μυροβλύτη

Let me wish you all from the depths of my heart a good and blessed new School and Academic Year.
May our Lord Jesus Christ, via the intercessions of Virgin Mary Mother of God, the Three Hierarchs and
Ecumenical Teachers, support you and enlighten us in our sacred work in Education and I remain with
warm wishes and blessings in the Lord and honor.
Archbishop Gregorios
of Thyateira and Great Britain
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Χαιρετισμός Μαρίας Παπαλούκα
Επιθεωρήτριας – Προϊσταμένης
της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ)
με την έναρξη της Νέας Σχολικής Χρονιάς 2017 -2018

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθητές, μαθήτριες, αγαπητοί γονείς και συνεργάτες,
Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει για τα Ελληνικά Παροικιακά μας Σχολεία (ΕΠΣ). Με την ευκαιρία αυτή,
εύχομαι σε όλους τους μαθητές να έχουν μια ουσιαστική και δημιουργική χρονιά και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς να έχουν υπομονή, δύναμη και αντοχή προκείμενου να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στην αποστολή τους για βοήθεια και καθοδήγηση των παιδιών.
Η έναρξη της σχολικής χρονιάς 2017-2018 σηματοδοτεί για τους μαθητές ένα νέο ταξίδι στη θάλασσα
των γνώσεων. Οι συνάδελφοί μου κι εγώ είμαστε έτοιμοι να οδηγήσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά
σ’ αυτό το ταξίδι, να τους προσφέρουμε ευκαιρίες και να τους δώσουμε εφόδια χρήσιμα στη ζωή τους.
Κάθε αρχή σχολικής χρονιάς αποτελεί για όλους ένα νέο ξεκίνημα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα
να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας και να αγωνιστούμε για να τους κατακτήσουμε.
Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ), με τα μέσα που διαθέτει, βρίσκεται πάντα δίπλα στην
παροικιακή εκπαίδευση και πράττει τα μέγιστα προκειμένου να συμβάλει στην προσπάθεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Είναι υποχρέωσή μας, ως εκπαιδευτικοί, να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, προκειμένου οι νέες γενιές της παροικίας μας να κατακτήσουν και να καλλιεργήσουν την ελληνική γλώσσα και την ελληνορθόδοξη παιδεία. Από τη δική μας πλευρά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε η σχολική
χρονιά να κυλίσει ήρεμα και δημιουργικά, ευχάριστα μα και αποτελεσματικά. Με τη δική σας βοήθεια
και συνεργασία μπορούμε να φέρουμε τα ποθητά αποτελέσματα.
Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ και συνάμα να ευχαριστήσω όλους όσους συμβάλλουν στην οργάνωση
και στη λειτουργία των ΕΠΣ, διατηρώντας έτσι την ύπαρξη του ελληνικού στοιχείου στη Μεγάλη Βρετανία και διασφαλίζοντας το μέλλον της παροικίας μας.
Εύχομαι σε όλους ένα δημιουργικό σχολικό έτος 2017-2018.
Μαρία Παπαλούκα
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας
Επιθεωρήτρια – Προϊσταμένη Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
Ενδοσχολική Εκπαιδευτική
Συνάντηση προσωπικού του
Ε.Π.Σ Bristol με την
κ. Παπαλούκα.

Αθλοπαιδιές στον προαύλιο χώρο του
Ε.Π.Σ. Απ. Πέτρου και Παύλου στο Bristol
σε συνεργασία με το Ε.Π.Σ. του Weston—
Super—Mare.

Ενδοσχολική επιμόρφωση στο Ε.Π.Σ.
Αγίας Τριάδας
Birmingham
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR

09. 09. 2017
Έναρξη νέας σχολικής
χρονιάς 2017

Επίσκεψη της
Επιθεωρήτριας
της ΚΕΑ Κα Παπαλούκα στο
Ε.Π.Σ Westonsuper-Mare.

01.10.17
Επέτειος Ανεξαρτησίας
της Κυπριακής
Δημοκρατίας

23.10 - 28.10.2017
Διακοπές ημιτριμήνου
Half Term

Εκπαιδευτική εκδρομή από παιδιά των Ε.Π.Σ. Αγ. Τριάδας και
Mansfield. Τα παιδιά επισκέφτηκαν μεταξύ άλλων την Πέτρα του
Ρωμιού, την ιερά μονή Τροοδίτισσας, το Μεσαιωνικό κάστρο Πάφου, το αρχαίο θέατρο Κουρίου
κ.α.

28.10.17
Εθνική Επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου 1940
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Τελετή βράβευσης για τον
Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Λαογραφίας υπό την
αιγίδα του Λαογραφικού Ομίλου “Κτήμα” Πάφου με την
υποστήριξη του Υπ. Παιδείας
και Πολιτισμού και του Παν.
Νεάπολης Πάφου. Βραβεύτηκαν τα παιδιά των Ε.Π.Σ Αγ.
Τριάδας Birmingham και
Mansfield.

Τελική γιορτή Ε.Π.Σ. Αγ. Νικολάου
(Acton)
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΑ ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ), το οποίο έλαβε
χώρα στο Ελληνικό σχολείο της Γλασκώβης την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017.
Το σεμινάριο απευθυνόταν στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων (ΕΠΣ) της Γλασκώβης,
του Εδιμβούργου και του Λίβερπουλ, με θέμα: «Η Διδασκαλία στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο».
Το σεμινάριο ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα του διευθυντή του Ελληνικού Σχολείου της Γλασκώβης κ. Επαμεινώνδα Πιττικά, ο οποίος υποδέχθηκε τους εκπαιδευτικούς, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα των Ελληνικών
Σχολείων στο εξωτερικό. Αναφέρθηκε στην ιστορία του Ελληνικού Σχολείου της Γλασκώβης και στην ποιότητα
που παρέχει το εκπαιδευτικό προσωπικό στους μαθητές.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Επιθεωρήτρια - Προϊσταμένη της ΚΕΑ κ. Μαρία Παπαλούκα, η οποία απεύθυνε θερμές ευχαριστίες στον Διευθυντή, καθώς και στην Σχολική Επιτροπή του Ελληνικού Σχολείου της Γλασκώβης για τη ζεστή φιλοξενία του σεμιναρίου και την άψογη συνεργασία τους με την ΚΕΑ.
Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου η κ. Παπαλούκα παρουσίασε λεπτομερώς το θεωρητικό υπόβαθρο της διδασκαλίας της Ελληνικής
Γλώσσας, καθώς και τους βασικούς στόχους του ΕΠΣ. Επισήμανε δε τη σπουδαιότητα της διατήρησης της Εθνικής, Θρησκευτικής και
Πολιτιστικής ταυτότητας των παιδιών που ζουν μακριά από την Ελλάδα ή την Κύπρο.
Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου ετέθησαν βασικοί άξονες για την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, έχοντας κύριο στόχο
την πιο αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών στα ΕΠΣ. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν σημαντική και αφορούσαν
κυρίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΕΠΣ, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και τους τρόπους επίλυσης αυτών
των προβλημάτων, το προτεινόμενο αναλυτικό πρόγραμμα, τί περιλαμβάνει και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, την προετοιμασία του εκπαιδευτικού με προσεκτικό και συστηματικό προγραμματισμό, τη μεθοδολογία, αλλά και την ευελιξία που θα
πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός, για την επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής διδασκαλίας, ανάλογα με τις δυνατότητες, το επίπεδο και την ηλικία του κάθε μαθητή, καθώς και τη σημασία που έχει η σωστή σχέση μαθητή - εκπαιδευτικού, για την απόκτηση εμπιστοσύνης από μέρους του μαθητή προς τον εκπαιδευτικό και τη μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.
Εξίσου σημαντική και χρήσιμη ήταν η συμμετοχή, μέσω ερωτήσεων, από μέρους των εκπαιδευτικών. Τα συμπεράσματα και τα σχόλιά τους για το σεμινάριο ήταν εξαιρετικά και τονίστηκε η επιθυμία για την οργάνωση και πραγματοποίηση και άλλων παρόμοιων σεμιναρίων στο μέλλον.
Το Σεμινάριο κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένο, εκπληρώνοντας τον βασικό του στόχο, ο οποίος ήταν να δώσει στους
εκπαιδευτικούς βασικές αρχές για την ορθή και αποτελεσματική διδασκαλία στα ΕΠΣ.
Με την ολοκλήρωση το σεμιναρίου απενεμήθησαν στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Κλείνοντας την ομιλία της η Επιθεωρήτρια - Προϊσταμένη της ΚΕΑ κ. Μαρία Παπαλούκα εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες
της προς τους εκπαιδευτικούς, για τη συμμετοχή τους, αλλά και τη συνεργασία και το ζήλο που επιδεικνύουν προς όφελος
των μαθητών των σχολείων μας.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΕΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ WESTMINSTER
«Η Ελληνική Γλώσσα και η Θέση της Κυπριακής Διαλέκτου
στην Παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου»
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η διεξαγωγή της ημερίδας με θέμα «Η Ελληνική Γλώσσα
και η Θέση της Κυπριακής Διαλέκτου στην Παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου», η οποία
συνδιοργανώθηκε από την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή και το Πανεπιστήμιο
Westminster, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017.
Η ημερίδα έφερε σε επαφή μέλη της ελληνοκυπριακής παροικίας του Ηνωμένου Βασιλείου,
δασκάλους/-ες και διευθυντές/-ριες ελληνικών παροικιακών σχολείων, και ακαδημαϊκούς
από το χώρο της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας, οι οποίοι/-ες αντάλλαξαν απόψεις απόψεων σχετικά με τη γλωσσική κληρονομιά της παροικίας, το ρόλο που διαδραματίζουν η
Κοινή Νέα Ελληνική και η Κυπριακή διάλεκτος στη ζωή των Ελληνοκυπρίων της
Βρετανίας, τις στάσεις απέναντί τους, τη
θέση και την αξία τους στα παροικιακά
σχολεία, καθώς και το μέλλον τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Στην ημερίδα παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Α. Ε. Ύπατος
Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο κος Ευριπίδης Ευρυβιάδης, και ο Professor Terry Lamb, Καθηγητής Γλωσσών και Διεπιστημονικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Westminster, ενώ διαβάστηκε και χαιρετισμός του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, κ. κ. Γρηγορίου.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν ανακοινώσεις σχετικά με το θέμα της ημερίδας από τον Δρ Πέτρο Καρατσαρέα
(Πανεπιστήμιο Westminster), κα Μαρία Παπαλούκα (Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή), Δρ Έλενα Ιωαννίδου (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Δρ
Σταυρούλα Τσιπλάκου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Δρ Βάλλη Λύτρα (Goldsmiths Πανεπιστήμιο Λονδίνου), κα Μαρία Χαραλάμπους
(ΚΕΑ), Δρ Κατερίνα Παπακωνσταντίνου (εκπαιδευτικός στο Ελληνικό
Παροικιακό Σχολείο Manor Hill και Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο
Finchley) και από την κα Ειρήνη Καδή (Πρόεδρος της Επιτροπής Γονέων Ελληνικού Παροικιακό Σχολείου Walker).
Η ημερίδα έληξε με μια ιδιαιτέρως γόνιμη συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης, κατά την οποία όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις
απόψεις τους για τα διάφορα θέματα που αναφέρθηκαν.
Η ημερίδα τέλεσε υπό την αιγίδα της Βρετανικής
Ακαδημίας στα πλαίσια χορηγίας Rising Star
Engagement Award, που απονεμήθηκε στον Δρ Πέτρο Καρατσαρέα για την εκπόνηση του προγράμματος
“Transforming
heritage
language
education” (EN160023) για το 2017.
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Η συμβουλή μας
Πάντα υπάρχει χώρος

Με ένα γυάλινο βάζο, μερικές πέτρες, λίγα βότσαλα και άμμο, ένας καθηγητής Φιλοσοφίας εμφανίστηκε στην
τάξη του έχοντας έναν και μόνο σκοπό: Να γεμίσει το βάζο μπροστά στους μαθητές του. Κάθε φορά, όμως,
σταματούσε και τους ρωτούσε: “Είναι γεμάτο το βάζο;” Μέχρι που έγινε ενοχλητικός με τις επαναλαμβανόμενες
ερωτήσεις του και οι μαθητές άρχισαν να… απορούν με το παράξενο “πείραμά” του! “Είναι μια διδακτική ιστορία για τη ζωή”, τους είπε γελώντας. Και μόνο στο τέλος, όλοι κατάλαβαν τι ακριβώς εννοούσε…
Ο καθηγητής πήρε στα χέρια του ένα άδειο γυάλινο βάζο και άρχισε να το γεμίζει στην αρχή με μικρές πέτρες.
Οι μαθητές τον κοιτούσαν με απορία.
Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλες ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο;»
Και οι μαθητές απάντησαν: «Ναι είναι γεμάτο.»
Αυτός χαμογέλασε και χωρίς να μιλήσει, πήρε από την τσάντα του μερικά
μικρά βότσαλα και άρχισε να γεμίζει το βάζο, το κούνησε λίγο και τα βότσαλα κύλησαν και γέμισαν τα κενά μεταξύ των πετρών.
Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο;»
Και οι μαθητές απάντησαν: «Ναι είναι γεμάτο.»
Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μιλήσει, πήρε στα χέρια του λίγη άμμο
και άρχισε να την αδειάζει μέσα στο βάζο. Η άμμος χύθηκε και γέμισε όλα τα κενά που υπήρχαν ανάμεσα στις
πέτρες και στα βότσαλα.
Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο;»
Οι μαθητές δίστασαν για λίγο, αλλά απάντησαν: «Ναι είναι γεμάτο.»
Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μιλήσει πήρε δύο μπουκάλια μπίρες, τις άνοιξε και άρχισε να τις αδειάζει
μέσα στο βάζο. Τα υγρά γέμισαν όλο το υπόλοιπο κενό του βάζου.
Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο;»
Οι μαθητές αυτή τη φορά γέλασαν και είπαν: «Ναι, είναι γεμάτο.»
Τώρα, λέει ο καθηγητής, θέλω να θεωρήσετε ότι το βάζο αυτό αντιπροσωπεύει τη ζωή σας.
Οι πέτρες είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σας: η οικογένεια, ο σύντροφός σας, τα παιδιά σας, η υγεία σας, οι
καλοί σας φίλοι. Είναι τόσο σημαντικά που ακόμα κι αν όλα τα υπόλοιπα λείψουν, η ζωή σας θα εξακολουθήσει
να είναι γεμάτη.
Τα βότσαλα είναι δευτερεύοντα πράγματα που έρχονται στη ζωή μας: σπουδές, δουλειά, σπίτι, αυτοκίνητο,
μικρές πολυτέλειες. Αν αυτά τα βάλετε πρώτα στο βάζο δεν θα υπάρχει χώρος για τις πέτρες, τα σημαντικά της
ζωής.
Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα: τα πολύ μικρά της ζωής.
Αν βάλεις πρώτα άμμο στο βάζο δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για τις πέτρες αλλά ούτε για τα βότσαλα. Το βάζο
είναι η ζωή σας. Αν ξοδεύετε χρόνο και δύναμη για μικρά πράγματα δεν θα βρείτε ποτέ χρόνο για τα πιο σημαντικά. Ξεχωρίστε ποια είναι τα πιο σημαντικά για την ευτυχία σας.
Μιλήστε με τους γονείς σας, παίξτε με τα παιδιά σας, απολαύστε τη σύντροφό σας, προσέξτε την υγεία σας,
χαρείτε με τους φίλους σας. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για γνώση και σπουδές, πάντα θα υπάρχει χρόνος για
εργασία, πάντα θα υπάρχει χρόνος για να φτιάξετε το σπίτι σας, το αυτοκίνητό σας… Όμως να φροντίσετε για
τις πέτρες πρώτα! Ξεχωρίστε τις προτεραιότητές σας.

«ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΙΓΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ.»
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OUR ADVICE
Is the vase full?
"A philosophy teacher once enters his classroom with a carton. Without talking, he takes out from
the carton a glass vase and starts filling it with small stones. His students are watching with a big
question in their eyes.
When the vase is full with the small stones, the teacher asks: “Is the vase full?”
His students answer: “Yes, it is.”
The teacher smiles and takes out of the carton a small bag with pebbles; he puts them in the vase
and starts moving it so the pebbles fill the gaps among the stones. When the vase is full, he askes
again:
Is the vase full?
The students answer: “Yes, it is full.”
The teacher smiles again and takes out of the carton a small bag with sand;
he starts pouring the sand in the vase, so the sand fills all the space among
the stones and pebbles. And asks again:
Is the vase full?
The students laugh and answer: “Yes, the vase is full now.”
The teacher smiles again and takes out of the carton two cans of beer; he empties them in the
vase, so the vase now is full! And asks again: “Is the vase full?”
This time the students cry out laughing: “Yes, the vase is full now!!”
“Now, I want you to consider this vase as your life!” the teacher says.
The stones are the most important things in your life: your health, your family, your good friends.
They are so important, that even if all the rest is gone, your life will still be full.
The pebbles are the things that come in our lives: our studies, our job, our house, our car, all the
material goods. If you put them first into your vase, there will be not enough room for the stones.
The sand is the smallest and trivial things in our life.
If your put first the sand in your vase, there will be not enough room for the pebbles and the stones.
The vase is your life; if you waste your time and energy for the smallest things, you will never have
the time for the really important ones. Think twice and decide what and who are the most important
in your life!
Talk with your parents, play with your kids, enjoy your spouse, look after your health, get together
with friends. There is always time to study, to work, to fix your car, etc. Take care of the stones, first.
Get your priorities right!

“There is always space for new knowledge!”
Πηγή: http://lifecoachingvj.blogspot.co.uk/2012/03/is-vase-full.html
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CYPRUS INDEPENDENCE DAY
1st of October 1960
Cyprus became an independent state under the Zurich-London Agreements in
1960 just after the liberation struggle of 1955-59 against the British Rule. The
agreement which established the Republic of Cyprus, was signed in February
1959 between Archbishop Makarios III and Dr. Fazil Kioutsiouk as the leaders representatives of the two communities (Greek and Turkish). Archbishop Makarios III was elected as the first president of the Republic of Cyprus.
Cyprus people celebrate their Independence Day with festivals at schools and
communities and with a big military parade, which take place in their capital
named Nicosia.
Cyprus’ flag, has the map of its island in yellow (the color of copper, of which
Cyprus was famous in the ancient years and took its name from: couprum
(copper in Latin) Òkipros (Cyprus in Greek). Also, there are two lops from an
olive tree, which symbolize peace.
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28η Οκτωβρίου
Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά
Η σημαία
Μεσ' τους δρόμους τριγυρνάνε
οι μανάδες και κοιτάνε
ν' αντικρίσουνε,
τα παιδιά τους π' ορκιστήκαν
στο σταθμό όταν χωριστήκαν
να νικήσουνε.
Μα για 'κείνους που 'χουν φύγει
και η δόξα τους τυλίγει,
ας χαιρόμαστε,
και ποτέ καμιά ας μη κλάψει,
κάθε πόνο της ας κάψει,
κι ας ευχόμαστε:
Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά,
που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά,
παιδιά στη γλυκιά Παναγιά
προσευχόμαστε όλες να 'ρθετε ξανά.

Η ελληνική σηµαία στον ιερό βράχο της Ακρόπολης

Ύμνος της σημαίας
Αυτό είναι το ιερό πανί
το γαλανό και τ' άσπρο,

Λέω σ' όσες αγαπούνε
και για κάποιον ξενυχτούνε
και στενάζουνε,
πως η πίκρα κι η τρεμούλα
σε μια τίμια Ελληνοπούλα,
δεν ταιριάζουνε.

κομμάτι από ανοιξιάτικο
και ξάστερο ουρανό,
που είναι λευκό σαν τον αφρό
του κύματος που ανθίζει
σε περιγιάλι ολόγλυκο,

Ελληνίδες του Ζαλόγγου
και της πόλης και του λόγγου
και Πλακιώτισσες,
όσο κι αν πικρά πονούμε
υπερήφανα ασκούμε
σαν Σουλιώτισσες.

σε πέλαγο μακρινό.
Αυτό είναι το ιερό πανί,
που, όταν περνάει μπροστά μας,
υγραίνονται τα βλέφαρα
και σπαρταρά η καρδιά μας.

Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά,
που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά,
παιδιά στη γλυκιά Παναγιά
προσευχόμαστε όλες να 'ρθετε ξανά.
Με της νίκης τα κλαδιά,
σας προσμένουμε παιδιά

Απόσπασμα από το ποίημα του Στέφανου Δάφνη
«Ύμνος της σημαίας»,
στο βιβλίο του Θ. Α. Γιαννόπουλου
Νεότερη Σχολική Ανθολογία,
Εκδ. Χ. Τεγόπουλου -Ν. Νίκα
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Για τους μικρούς μας φίλους
Κατασκευή μολυβοθήκης – κουκουβάγια
Pencil owl stand
Πάρτε ένα μαλακό ποτηράκι μιας χρήσης. Take a plastic cup.
Βάψτε το καφέ. Dye it brown.
Κόψτε τα μέρη του σώματος της κουκουβάγιας. Print and cut out the part of the owl’s body.
Κολλήστε τα ανάλογα στο ποτηράκι. Glue it on the cup.
Τρυπήστε τον πάτο στο ποτηράκι για να βάλετε τα μολύβια σας. Make holes to the bottom of the cup
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
H Ακανθού

The church of Chrysosotiros

Η Ακανθού βρίσκεται στην κατεχόμενη Αμμόχωστο,
34 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης. Είναι κτισμένη
στους πρόποδες του βουνού, στη βόρεια πλαγιά του
Πενταδαχτύλου.

The church is located in the center of
Akanthos and was rebuilt in 1916. It was
inaugurated on September 14, 1941.

Σύμφωνα με την παράδοση το όνομα του χωριού είναι
συνυφασμένο με την Ανθούσα, μια όμορφη νύφη η οποία τη νύχτα του γάμου της κρύφτηκε σε ένα αγκαθότοπο. Η ιστορία αναφέρει ότι οι Τούρκοι που περνώντας από το χωριό είδαν τα φώτα του γάμου, επισκέφτηκαν τη τοποθεσία και φιλοξενήθηκαν από τους χωριανούς. Κατά τη διάρκεια του γλεντιού άρχισαν να
τραγουδούν αναφέροντας πως θα κλέψουν τη νύφη.
Κάποιος που καταλάβαινε τη γλώσσα τους, ενημέρωσε
το γαμπρό που την πήρε και κρύφτηκαν στους αγκαθότοπους. Επίσης, σε μια άλλη εκδοχή, ο Αθανάσιος Σακελάριος υποστηρίζει ότι η Ακανθού είναι η αρχαία
πόλη Αλκάνθου.

Nowadays the church has been converted
by the Turkish into a Moslem mosque, but
the miraculous image of Chrysosotiros is
placed in the southern part of the temple
of Ayios Mamas.

The image of Chrysostiros was considered
miraculous by the inhabitants as it believed it could cure sick children. That's
why many people baptized their children
in the temple, giving them the name
Sotiris.

Η κύρια ασχολία των κατοίκων, που μέχρι πριν την εισβολή ανέρχονταν στους 1000, ήταν η γεωργία καθώς
στο χωριό υπήρχαν πολλές ελιές, χαρουπιές αλλά και
φρούτα, λαχανικά και σιτηρά.
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