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«Επικοινωνία - Communication»
Σας ευχόμαστε
«Καλή Χρονιά»
γεμάτη υγεία,
χαρά, αγάπη και ευτυχία!
We wish you
“Happy New Year”
full of health,
joy, love and happiness!
Message from the Director of the Primary Education Department of the Cyprus Ministry of Education and Culture,
Mr Elpidoforos Neokleous.
Dear Parents and Teachers,
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It is with great interest that I read the newsletter "Επικοινωνία Communication» of the Cyprus Educational Mission which is
an excellent medium of communication between our Greek
schools, teachers and parents.

Οι Τρείς Ιεράρχες
Three Hierarchs ……………… 10

I would like to congratulate the teachers and the School Inspector of the Cyprus Educational Mission for the preparation and
circulation of the newsletter and also for their excellent work in
our community schools.
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Also, I wish to express my gratitude to those who work so hard
to help our children preserve their cultural identity and declare
my strongest and continuing support.
I wish everyone the best of luck in the continuing effort to maintain our community schools in the United Kingdom.

Κατεχόμενη Κύπρος Αμμόχωστος ....................... 11

Στοιχεία επικοινωνίας:
22 Stuart Crescent,
London N22 5NN
Tel.: 020 8881 6982,
Fax: 020 8365 8257
Email: kea@schools.ac.cy
Website: http://kea.schools.ac.cy

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Από το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
της Κύπρου, κ. Ελπιδοφόρο Νεοκλέους
Αγαπητοί μου,
H ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ

Η αγάπη για τη μόρφωση
είναι μεταδοτική. Μπορούμε να βοηθήσουμε
πάρα πολύ το παιδί μας
αν του μεταδώσουμε την
περιέργεια και το ζήλο
για τη γνώση.
Κάνουμε στο παιδί μας
ερωτήσεις και του δημιουργούμε λογικές απορίες, για να του δείξουμε
ότι και εμείς οι ίδιοι δεν
έχουμε σταματήσει να
μαθαίνουμε.
Ρωτούμε κάθε μέρα, τι
καινούριο έμαθε και δείχνουμε ενδιαφέρον για τα
τεκταινόμενα στο σχολείο.
Το παιδί ξέροντας ότι και
οι γονείς του δίνουν αξία
στη μόρφωση, επιζητά τη
μάθηση και συνεχώς βελτιώνεται.
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθώ την κυκλοφορία του ενημερωτικού δελτίου «Επικοινωνία
– Communication» της Κυπριακής Εκπαιδευτικής
Αποστολής (ΚΕΑ), που αποτελεί μέσον ενημέρωσης, συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των ελληνικών μας σχολείων και των παραγόντων που τα
αποτελούν, γονέων και εκπαιδευτικών.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να συγχαρώ
τους εκπαιδευτικούς και την Επιθεωρήτρια της
ΚΕΑ για την ετοιμασία και αποστολή του δελτίου,
αλλά και για τη μεθοδευμένη οργάνωση και εργασία τους στα σχολεία.
Συνάμα, εκφράζω την ικανοποίηση μου για το
έργο
ΤΑπου
ΝΕΑ
επιτελείται
ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
στην παροικιακή
ΜΑΣ
μας εκπαίδευση για τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των παιδιών των αποδήμων μας και δηλώνουμε
την αμέριστη συμπαράστασή μας προς όλους
όσους συμβάλλουν προς την επίτευξη αυτού του
σκοπού.
Με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, την
Ελληνορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας, τους χορούς, τα τραγούδια και τις παραδόσεις μας, τη
γνωριμία με τα κατεχόμενα εδάφη μας και όχι μόνο, επιτυγχάνεται η συναισθηματική σύνδεση των
παιδιών με την πατρίδα και εμποδίζεται η αφομοίωσή τους στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ζουν.
Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη για συνέχιση
της προσπάθειας, για διατήρηση των παροικιακών
μας σχολείων στην Κυπριακή - Ελληνική παροικία
στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σωστές συνθήκες μάθησης και προόδου για τα παιδιά.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
Από τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές των
Ελληνικών παροικιακών μας σχολείων

Παροικιακό σχολείο Bristol

ΟUR ADVICE

We need to transmit
the love of learning
to our children. We
can help them if we
transmit curiosity
and interest in
learning.
We ask our children
different questions
and create them
reasonable thinking.
We show them that
we ourselves love
learning.

Παροικιακό σχολείο «Οι Τρεις Ιεράρχες», Leeds

We ask them every
day, what they have
learned at school and
show interest in what
happens in their
everyday school life.
If our children
realize that their
parents give value to
education, then
themselves will seek
to learn more and
constantly to be
improving.

Παροικιακό σχολείο St Mary’s
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Παροικιακό σχολείο στο Leicester

Παροικιακό σχολείο
του Τιμίου Σταυρού.

Παροικιακό σχολείο
στο Mansfield
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Κόψιμο βασιλόπιτας

Ελληνικό σχολείο του
Leeds

Ελληνικό σχολείο Αγίου Νικολάου στο Acton
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Κόψιμο βασιλόπιτας στην Κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία
από τον Επίσκοπο Τροπαίου Αθανάσιο
και τον Ύπατο Αρμοστή κ. Ε. Λ. Ευρυβιάδη.

Κόψιμο βασιλόπιτας της ΚΕΑ
από τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο
και τον Επίσκοπο Τροπαίου Αθανάσιο.
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΟΡΤΕΣ
01.01.15
Μεγάλου Βασιλείου

50 χρόνια Αγιασμού των Υδάτων στο Margate
Έγινε με λαμπρότητα στο Margate την Κυριακή 11η Ιανουαρίου η 50η γιορτή του
Αγιασμού των Υδάτων. Ο Θεοφιλέστατος Τροπαίου Αθανάσιος έριξε το σταυρό
στη θάλασσα και ο μικρός Θεόδωρος Παντελή κατενθουσίασε τους πάντες όταν
βούτηξε στα κρύα νερά και τον ανέσυρε.

06.01.15
Άγια Θεοφάνεια

11.01.2015

07.01.15
Αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου και
Βαπτιστή

Λειτουργία Θεοφανίων στο Kingston upon Thames χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγορίου.

17.01.15
Μεγάλου Αντωνίου
25.01.15
Γρηγορίου του
Θεολόγου
27.01.15
Ιωάννου του
Χρυσοστόμου
30.01.15
Τριών Ιεραρχών Μεγάλου Βασιλείου,
Ιωάννου Χρυσοστόμου
και Γρηγορίου του
Θεολόγου
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18η Ιανουαρίου 2015
Από την Πνευματική Σύναξη της Βοηθητικής Αδελφότητας Κυριών της
Κοινότητάς του Αγίου Παντελεήμονα, που ήταν αφιερωμένη στον
"Δάσκαλο του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου".

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR
7.01.15
Αρχή Β΄ τριμήνου

31.01.15
Τελευταία ημερομηνία για
υποβολή αιτήσεων για τις
εξετάσεις των GCSE.
16-21.02.15
Διακοπές Β΄ τριμήνου
Half - term
25.02.15
Εκπαιδευτική ημερίδα στο
Πανεπιστήμιο Goldsmiths

Εκπαιδευτική ημερίδα στο Πανεπιστήμιο του Goldsmiths - 25 Φεβρουαρίου 2015
Εκπαιδευτική ημερίδα του Πανεπιστημίου του Goldsmiths σε συνεργασία με την Κυπριακή
Εκπαιδευτική Αποστολή και με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών Δρ. Χρύσως Χαραλάμπους
και Μαρίας Χ. Χαραλάμπους .
Η ημερίδα έχει ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής, ως γλώσσας κληρονομιάς, μέσω καινοτόμων δημιουργικών δραστηριοτήτων με τη βοήθεια μουσικής, δράματος και τεχνολογίας. Θα αφορά τόσο σε θεωρητική ενημέρωση, στην αγγλική γλώσσα, από ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου του Goldsmiths όσο και
σε παρουσίαση στην ελληνική γλώσσα, της δουλειάς που γίνεται στα πλαίσια του βραβευμένου
από τη Βρετανική Ακαδημία Project «Πορτρέτα: Καινοτόμες μέθοδοι στη Διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσας κληρονομιάς».
Προσκεκλημένοι είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί των παροικιακών σχολείων. Πληροφορίες για τον
τρόπο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, οι οποίες θα αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο του
Goldsmiths,8 θα δοθούν σύντομα μέσω των διευθυντών των παροικιακών σχολείων και της Ι5
στοσελίδας της ΚΕΑ.
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Για τους μικρούς μας φίλους!
Κρυπτόλεξο: Τρεις Ιεράρχες - γράμματα
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Βρέστε τις κρυμμένες λέξεις:

1. Ο Γρηγόριος δίδαξε τους ανθρώπους με ωραία λόγια για το Θεό και γι’ αυτό
ονομάστηκε…
2. Ο Βασίλειος ίδρυσε σχολεία, νοσοκομεία και ορφανοτροφεία. Για το σπουδαίο έργο
του ονομάστηκε από την εκκλησία…
3. Ο Ιωάννης είχε το χάρισμα να μιλά πολύ όμορφα για το Θεό με λόγια που θεωρούντο
πολύτιμα σαν χρυσάφι και είναι γνωστός ως …
4. Μέσα σε αυτήν κουβαλούν συνήθως οι μαθητές τα βιβλία και τα τετράδιά τους.
5. Στη Γιορτή των Γραμμάτων γιορτάζουν τα σχολεία, τα βιβλία, οι μαθητές και οι …
6. Το βράδυ, πριν κοιμηθώ, διαβάζω πάντα μερικές σελίδες από ένα ελληνικό…
7. Για να μάθουμε Ελληνικά πηγαίνουμε στο ελληνικό…
8. Για να μάθω την ορθογραφία μου την γράφω πολλές φορές στο … μου.
9. Η δασκάλα μας είπε να έχουμε πάντα στην κασετίνα μας τρία καλά ξυσμένα …
10. Για να φτιάχνω ίσιες γραμμές με βοηθά ο … που έχω πάντα στην κασετίνα μου.
Λύσεις:
ΤΕΤΡΑΔΙΟ, ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,
ΒΙΒΛΙΟ, ΧΑΡΑΚΑΣ, ΜΕΓΑΣ, ΣΑΚΑ, ΜΟΛΥΒΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
«Όπως

δεν τρώμε βλαβερές κι επικίνδυνες τροφές, έτσι δεν πρέπει να

διαβάζουμε ακατάλληλα βιβλία, που καταστρέφουν την ψυχή».
«Άνθρωπος που δε δέχεται συμβουλές, είναι εχθρός του εαυτού του».
Μέγας Βασίλειος
«Δεν έχει τόση

αξία το να γεννηθεί κανείς από μεγάλους σε πλούτο και σε
αξίωμα, όσο το να γίνει ο ίδιος μεγάλος».

«Το χρυσάφι δε βρέθηκε για να δενόμαστε μ’ αυτό εννοώντας τις χρυσές
αλυσίδες και τα κοσμήματα αλλά για να λύνουμε τους δεμένους».
Ιωάννης Χρυσόστομος
«Να

μιμείσαι το έργο της σοφής μέλισσας, που με πολλή σοφία τρυγάει
από κάθε άνθος μόνον ό, τι είναι χρήσιμο».

«Να τιμούμε τη μητέρα μας.
Ο καθένας έχει τη δική του μητέρα. Όλοι όμως έχουμε κοινή μητέρα
την Πατρίδα και αυτήν πρέπει να τιμούμε ιδιαίτερα».
Γρηγόριος Θεολόγος

Every year, on the 30th of January, we honour the memory of
the Three Hierarchs: Basil the Great, Gregory the Theologian
and John Chrysostom.
They were highly influential bishops in the first years of Christianity, who played pivotal roles in shaping Christian
theology. All three had a deep faith and love for God.
They were educators and teachers, great writers, philosophers
and theologians. We celebrate the three bishops together because all three helped bind our heritage and ancient Greek
philosophy to the Orthodox Christianity.
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΔΙΕΚΔΙΚΩ

OCCUPIED CYPRUS

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Η Αμμόχωστος βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Κύπρου
και είναι μια από τις πιο αρχαίες πόλεις του νησιού. Η πόλη πρωτοχτίστηκε κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. Tο όνομα της σημαίνει κυριολεκτικά την πόλη που είναι χωμένη στην άμμο. Και πράγματι, η
Αμμόχωστος υπήρξε γνωστό τουριστικό θέρετρο, μεταξύ του
1960 και 1974, λόγω της αμμώδους παραλίας της. Μετά την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος το 1960, η πόλη γίνεται μεγάλο εμπορικό κέντρο. Ανάμεσα στους εκτεταμένους πορτοκαλεώνες που περιέβαλλαν την πόλη, και δίπλα στην αμμώδη
παραλία της, είχαν ανεγερθεί σύγχρονα ξενοδοχεία και η Αμμόχωστος είχε πάρει μια έντονα κοσμοπολίτικη όψη.
Στην Αμμόχωστο βρίσκουμε τον "πύργο του Οθέλου". Σώζονται επίσης σε καλή κατάσταση, τα ισχυρότατα μεσαιωνικά τείχη
της πόλης και εντός αυτών τα ερείπια και πολλών άλλων μνημείων, περιλαμβανομένων πολλών σημαντικών εκκλησιών. Υποστηρίχτηκε ότι στην πόλη και επαρχία Αμμοχώστου υπήρχαν συνολικά 365 εκκλησίες και μοναστήρια.
Από τα αρχιτεκτονικά κτίρια που σώζονται μέχρι σήμερα αναφέρουμε τον καθεδρικό γοτθικό ναό του Αγίου Νικολάου και το
μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται οι εκτενείς αρχαιολογικοί χώροι της Έγκωμης, μεγάλης πόλης των προϊστορικών χρόνων, καθώς επίσης και της αρχαίας πόλης της Σαλαμίνας, η οποία ήταν η αρχαία Αμμόχωστος και μια
από τις πόλεις-κράτη της Κύπρου. Βρισκόταν στις εκβολές του
ποταμού Πεδιαίου, 6 χιλιόμετρα βόρεια της σύγχρονης Αμμοχώστου.
Το λιμάνι της πόλης είναι από τα καλύτερα φυσικά λιμάνια
που διαθέτει η Κύπρος και το μοναδικό που παραμένει κλειστό
λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Έως το 1974 αποτελούσε το βασικό λιμάνι εξαγωγής γεωργικών προϊόντων.
Οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοι εκδιώχθηκαν το 1974 από την Αμμόχωστο και η πόλη παραμένει έκτοτε βουβή και ερειπωμένη, ως
πόλη φάντασμα, περιμένοντας τους νόμιμους κατοίκους της να
επιστρέψουν σύντομα κοντά της, για να της ξαναδώσουν ζωή.

Αρχαία Σαλαμίνα

Ammochostos - Varosi

Prior to the Turkish invasion
in Cyprus in 1974, Varosi
was a very popular tourist
destination. Since it is under
the de facto control of Turkey, Varosi has become a
ghost town. Entry is forbidden to the public. When the
Turkish Army gained control
of the area during the invasion, they fenced it off and
barred admittance to anyone
except Turkish military and
United Nations personnel.
As nobody has inhabited the
area since and no maintenance has been carried out,
the buildings are collapsing.
Nature is reclaiming the area; metal is corroding, windows are breaking, and the
roots of plants are working
their way though walls and
pavements. The only sign of
life and hope is that of sea
turtles nesting on the deserted beaches.
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