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ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΑ

Το Πάσχα πλησιάζει!
Ευχόμαστε ο Θείος Λόγος, τα Άγια Πάθη του
Χριστού μας και η θυσία της Σταύρωσης Του να
καθοδηγούν την κάθε μας σκέψη, για να ζούμε
πάντα με κατανόηση, ελπίδα και αγάπη!
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EASTER WISHES

H ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ

Δημιουργήστε ένα εύκολο σύστημα ταξινόμησης στο σπίτι για το
παιδί. Με αυτό το σύστημα, το παιδί θα βρίσκει εύκολα τα αντικείμενα που χρειάζεται
(π.χ. γόμες, διαβήτες,
τα βιβλία και τα τετράδιά του) και το αποτέλεσμα θα είναι διπλά
ωφέλιμο: Ούτε θα
χρειάζεται εσάς και το
χρόνο σας για να βρίσκει τα διάφορα αλλά
ούτε θα χάνει και το
ίδιο χρόνο από τη μελέτη ή το παιχνίδι του.

Ea st e r is c om ing soon!
W e wish t h a t t h e wor ds of Je su s, His Hol y

Πηγή: ΠΟΕΔ,
«Γέφυρες Επικοινωνίας»,
Φεβρουάριος 2013,
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P a ssions a nd His S a c r ific e wil l
g u ide ou r t h ou g h t s so t h a t we
sh a l l a l way s l ive wit h
u nde r st a nding , h op e a nd l ove !
C y p r u s Edu c a t iona l Mission

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
Σαρακοστή - Αποκριές
Η Σαρακοστή στο παροικιακό σχολείο St Mary’s

ΟUR ADVICE

Αποκριάτικο πάρτι στο παροικιακό σχολείο
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή (21.02.15)

Αποκριάτικο πάρτι στο παροικιακό σχολείο
του Αγίου Αθανασίου στο Cambridge

Create for your
child at home an
easy
tidying up
system. Following
this system, the
child will easily
find the items needed (for example his
erasers, compasses,
books and notebooks). The outcome will be doubly beneficial: Neither you will be
spending your time
to find the various
things nor
your
child will be loosing time from studying or playing.

Source: POGT
“Bridges of Communication”, February
2013, Issue 37,
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Θρησκευτικές Εορτές

Αποκριάτικο πάρτι στο παροικιακό σχολείο του Mansfield

01.03.2015
Κυριακή της Ορθοδοξίας
06.03.2015
Β’ Χαιρετισμοί της
Θεοτόκου
09.03.2015
Των Αγίων 40
Μαρτύρων
13.03.2015
Γ’ Χαιρετισμοί της
Θεοτόκου

Η γιορτή της μητέρας — 15 Μαρτίου

20.03.2015
Δ’ Χαιρετισμοί της
Θεοτόκου
25.03.2015
-Ευαγγελισμός
της Θεοτόκου
-Επέτειος της Εθνικής
Παλιγγενεσίας
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Στο Ελληνικό παροικιακό
σχολείο του Αγίου Ιωάννη
του Βαπτιστή (14.02.15)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR
28.03.15

Στο παροικιακό σχολείο St Marys (14.02.15)

Στις 15 Μαρτίου, Κυριακή έχουμε την γιορτή της μητέρας. Είναι μια πολύ όμορφη γιορτή της άνοιξης, η οποία μας δίνει την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε την μητέρα μας. Να της πούμε πόσο την αγαπάμε γιατί μας έφερε
στον κόσμο και γιατί βρίσκεται συνέχεια δίπλα μας.

Τέλος Β’ τριμήνου.
Aρχίζουν οι Πασχαλινές διακοπές
για τα Ελληνικά
Παροικιακά Σχολεία.
29.03.15
Παμπαροικιακός εορτασμός της
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας
για τις εθνικές επετείους της 25ης
Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου
1955.
29 Μαρτίου 2015,
Ashmole Academy

Στο Παροικιακό Σχολείο Hazelwood (14.02.15)

Στις μαμάδες όλου του κόσμου αφιερώνουμε ένα ποίημα.
Η μανούλα
Ποιος την κούνια μας κουνάει όταν είμαστε μικράκια;
Ποιος χαμογελά στο πλάι και γλυκά μας λέει λογάκια
και τον ύπνο προσκαλεί;
Η μαμά μας η καλή.
Κι όταν κάποτε ένα στόμα κάτι με θυμό μας λέει
κι όταν παρακούμε ακόμα ποιος πονεί και σιγοκλαίει
κι έχει πόνο στην καρδιά;
Πάντα η μάνα μας παιδιά.
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14.04.15
Αρχή Γ΄τριμήνου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ
25 Μαρτίου 1821
On the 25th of March we honor the
formal beginning of the Greek
War of Independence, also known
as
the
Greek
Revolution
(Ελληνική Επανάσταση). Following the fall of the Byzantine Empire to the Ottoman Turks in 1453,
Greece came under Ottoman
rule. During the ottoman occupation period several attempts by
Greeks to gain freedom from Ottoman control took place. In
1814, a secret organization called
the Filiki Eteria was founded with
the aim of liberating Greece.
The moto of the Filiki Eteria was ‘‘Ελευθερία ή Θάνατος’’ (Freedom or
Death). Later the United Kingdom, France, and several other European powers came to the assistance of the Greeks. Greece was finally recognized as an independent nation in May 1832.
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1η Απριλίου 1955
Την 1η Απριλίου τιμούμε τον απελευθερωτικό αγώνα των Κυπρίων του 1955-59. Τιμούμε
όλους τους ήρωες που θυσιάστηκαν για μια Κύπρο ελεύθερη και ανεξάρτητη.
We honour the Cypriot struggle for Independence in 1955-59.
Ευαγόρας Παλληκαρίδης (19 χρονών)
“Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη
ρωτάτε γιατί”.

Evagoras Pallikarides (19 years old)
“This was the most beautiful day of my life. Don’t ask me why.”

Αντρέας Δημητρίου (22 χρονών)
“Λυπούμαι που δε θα δω την Κύπρο μας ελεύθερη. Όμως δε με φοβίζει ο
θάνατος, γιατί η ζωή είναι περιττή μες τη σκλαβιά”.

Andreas Demetriou (22 years old)
“I am not afraid of death because life is useless in slavery. Long live freedom!”

Μιχαλάκης Καραολής (22 χρονών)
“Εμένα δεν πρέπει να με λυπάστε... εφ’ όσον εγώ δε βρίσκω λόγο να λυπάμαι τον εαυτό μου, ούτε και οι δικοί μου δεν πρέπει να με κλαιν...”

Michael Karaolis (22 years old)
He writes in his last letter:
“I am saying goodbye to you in peace. Farewell my sweet homeland” .

Ιάκωβος Πατάτσος (24 χρονών)
“Αγαπημένη μου μητέρα, χαίρε. Ευρίσκομαι μεταξύ των αγγέλων. Τώρα
απολαμβάνω τους κόπους μου. Θέλω να χαίρεις όπως κι εγώ”.

Iakovos Patatsos (24 years old)
“Farewell dear Mother, I am within angels. Be happy for me”.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα που ακολουθεί το Σάββατο του Λαζάρου και την
Κυριακή των Βαΐων και καταλήγει στην Ανάσταση του Κυρίου. Κατά τη Μεγάλη εβδομάδα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί παρακολουθούν τη λειτουργία και βιώνουν τα πάθη του
Κυρίου.
Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στην άκαρπη συκιά, που την καταράστηκε ο
Χριστός και ξεράθηκε με ένα του λόγο.
Η Μεγάλη Τρίτη αναφέρεται στη καταγγελία του Ιησού κατά των θρησκευτικών αρχηγών του Ισραήλ, των Γραμματέων και των Φαρισαίων Το απόγευμα της Κυριακής των
Βαΐων, της Μεγάλης Δευτέρας και της Μεγάλης Τρίτης στην εκκλησία ψέλνεται η Ακολουθία του Νυμφίου, ο Όρθρος της επόμενης μέρας και το Μεγάλο Απόδειπνο. Τα πρωινά τελείται η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Τα τροπάρια που ψέλνονται είναι το του
Νυμφίου ενώ τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ ψέλνεται το τροπάριο της Κασσιανής.
Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκας που μετανόησε, πίστεψε στο Χριστό και άλειψε τα πόδια του με μύρο. Το πρωί της
Μεγάλης Τετάρτης τελείται η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και το απόγευμα γίνεται η Ακολουθία του Ευχελαίου και η τελετή του Νιπτήρος, και
αναφέρεται στο Μυστικό Δείπνο.
Η Μεγάλη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στο Μυστικό Δείπνο, στην προσευχή του

Ιησού στον κήπο της Γεσθημανής, στην προδοσία του Ιούδα, στη σύλληψη του
Ιησού, στην ανάκρισή του και στην καταδίκη του Χριστού σε σταυρικό θάνατο
από τον Καϊάφα. Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης τελείται η Θεία Λειτουργία του
Μεγάλου Βασιλείου και το απόγευμα η Ακολουθία των Αγίων Παθών ή Δώδεκα
Ευαγγελίων στην οποία διαβάζονται 12 περικοπές από τα 4 Ευαγγέλια σχετικά με
τα Άγια Πάθη του Χριστού από το Μυστικό Δείπνο μέχρι την Ταφή. Γίνεται και η
έξοδος του Τιμίου Σταυρού με τον Εσταυρωμένο από την Αγία Τράπεζα και η
περιφορά του σε όλο το χώρο του ναού και στον περίβολο της εκκλησίας.
Η Μεγάλη Παρασκευή είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη και στη Σταύρωση. Το
πρωί αποτελεί την κορύφωση του Θείου Δράματος με την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και τον Εσπερινό της Αποκαθήλωσης όταν ο ιερέας κατεβάζει τον Εσταυρωμένο από τον Σταυρό και τον τυλίγει σε καθαρό σεντόνι. Από αργά το
βράδυ έχει ετοιμαστεί ο Ιερός Επιτάφιος έτσι ώστε να τοποθετηθεί το Άγιο Σώμα
του Κυρίου. Το βράδυ οι πιστοί παρακολουθούν με κατάνυξη τον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου και την Ακολουθία του Επιταφίου.
Το Μεγάλο Σάββατο είναι αφιερωμένο στην Ταφή του Χριστού και στην Εις Άδου Κάθοδο. Το πρωί ψέλνεται ο Εσπερινός της Ανάστασης, η «Πρώτη Ανάσταση». Το μεσημέρι στον Πανάγιο Τάφο πραγματοποιείται η αφή του Αγίου Φωτός το οποίο διανέμεται
σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Το βράδυ ακολουθεί η Τελετή της Αναστάσεως με το
‘Δεῦτε λάβετε φῶς’ και το ‘Χριστὸς Ἀνέστη!’.
Η Κυριακή που ακολουθεί είναι η ημέρα της Ανάστασης, η Κυριακή του Πά-

σχα. Το απόγευμα της Κυριακής τελείται στις εκκλησίες ο «Εσπερινός της Αγάπης». Ανταλλάζουμε το Φιλί της Αγάπης. Αναφέρεται στην εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάστασή του στους μαθητές του. Το Ευαγγέλιο αυτό, όπου είναι
δυνατό διαβάζεται σε διάφορες ξένες γλώσσες.
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πατρόν λαγόύ
Αντιγράψτε ή τυπώστε το σε μεγαλύτερο
μέγεθος.

Πηγή: http://www.mamakid.gr/index.php?
option=com_content&view=article&id=1355:2011-04-0711-05-37&catid=40:-a-&Itemid=58
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Reference: http://www.topmarks.co.uk/easter/EasterChickCard.aspx
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«Μιλώ Ελληνικά το Μάρτιο»
Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την προσπάθεια για τη χρήση της Ελληνικής
γλώσσα που ξεκίνησε από την Αυστραλία με σύνθημα «Μιλώ Ελληνικά το Μάρτιο». Η προσπάθεια συμβαδίζει απόλυτα με το σύνθημά μας σαν Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή «Μιλώ Ελληνικά», που έχουμε εξαγγείλει από το Σεπτέμβριο 2013.
Ο στόχος της εκστρατείας είναι η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και η ενεργός
συμμετοχή των ελληνικής καταγωγής γονιών, παππούδων και γιαγιάδων στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Ο προφορικός λόγος είναι η βάση για την εκμάθηση μιας γλώσσας, γι αυτό και πρέπει να του δοθεί ξεχωριστή σημασία.
Παρακαλούμε όπως ενθαρρύνετε τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων σας
να θέσουν ως στόχο τους να μιλούν όσο το δυνατόν περισσότερο την ελληνική
γλώσσα. Παράλληλα οι γονείς, να πεισθούν για τη σημασία της ελληνικής γλώσσας
και να βοηθούν τα παιδιά να τη μιλούν στο σπίτι.
Με την εμπλοκή της οικογένειας:
- Δίνεται συνέχεια στην εργασία του ελληνικού σχολείου
- Το παιδί εκτιμά περισσότερο την ελληνική γλώσσα αφού με την χρήση της στο
σπίτι της δίνουν σημασία οι γονείς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
Ενδεικτικά, σε αυτά τα πλαίσια μπορεί η οικογένεια:
- Να αφιερώσει μια μέρα της εβδομάδας ή και μέρος αυτής για να μιλούν όλο ελληνικά, π.χ.:
- Τη μέρα επίσκεψης στον παππού και/ή στη γιαγιά,
- Την Κυριακή που πηγαίνουν στην εκκλησία
- Τη μέρα που πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο
- Να γίνει συζήτηση κατόπιν παρακολούθησης ελληνικού τηλεοπτικού προγράμματος ή ελληνικής ραδιοφωνικής εκπομπής
- Να διαβάσουν παιδικό παραμύθι μαζί με τους γονείς, τον παππού ή τη γιαγιά ή ένα
άρθρο σε ελληνική εφημερίδα
Η συμβολή σας στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα είναι πολύτιμη και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά.
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΔΙΕΚΔΙΚΩ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

OCCUPIED CYPRUS
KERYNEIA

Το αρχαίο αυτό ναυάγιο εντοπίστηκε το 1965 έξω από το λιμάνι
της Κερύνειας και σε βάθος 30
περίπου μέτρων από το δύτη
Ανδρέα Καριόλου. Συναρμολογήθηκε στο κάστρο της τουρκοκρατούμενης Κερύνειας, όπου και
βρίσκεται μέχρι σήμερα. Επικεφαλής των εργασιών συναρμολόγησης ήταν ο καθηγητής Richard Steffy (UNESCO)

The picturesque little harbour of
Keryneia (Kyrenia) in the
northern part of the island,
currently under Turkish occupation, is full of Mediterranean
charm. A jumble of buildings
squeeze up next to each other
overlooking the water.

Το αρχαίο καράβι είχε μήκος 14,75 μέτρα και πλάτος 4,30 μέτρα
και ταξίδευε από τα νησιά του Αιγαίου ή τα παράλια της Ιωνίας
και έφτανε μέχρι την Κύπρο και πιθανόν και τη Συρία. Το καράβι
ταξίδευε στα μέσα του 4ου αι. π. Χ. περίπου, κατά την εποχή
δηλαδή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του.

The old Byzantine castle
standing guard at the harbour
entrance, built to protect the
island from Arab raids, now
houses a museum with one of
the oldest shipwrecks known.
The boat, which sailed the
Mediterranean during the time
of Alexander the Great and his
successors, sank off the coast
of Keryneia about 2300 years
ago and was found by a Cypriot
diver in 1965 complete with its
cargo of nearly 400 amphorae
and jars containing 10.000 almonds which were found perfectly preserved.

Το καράβι της Κερύνειας είναι ίσως το καλύτερα διατηρημένο
καράβι του τέλους της κλασικής περιόδου του ελληνικού πολιτισμού που έχει βρεθεί. Από τα σκεύη φαγητού που βρέθηκαν,
φαίνεται ότι το ναυάγιο είχε πλήρωμα τεσσάρων ατόμων. Ήταν
εμπορικό καράβι και όταν βούλιαξε κουβαλούσε 404 οξυπύθμενους αμφορείς (Ροδιακοί και Σαμιακοί), κάποιοι από τους οποίους έφεραν σφραγίδες. Επίσης μετέφερε μυλόπετρες, μολύβδινα
βαρίδια για δίχτυα, μύτες ακοντίων και χάλκινα νομίσματα (μόνο
δύο ήταν δυνατόν να χρονολογηθούν και ανήκουν στην ελληνιστική περίοδο). Μέσα στους αμφορείς βρέθηκαν εξαιρετικά καλά
διατηρημένα 10.000 αμύγδαλα που με εργαστηριακή ανάλυση
(με τη μέθοδο του «άνθρακα 14») φαίνεται να μαζεύτηκαν το
288± 62 π. Χ. ενώ ύστερα από αναλύσεις της ξυλείας του καραβιού ξέρουμε ότι τα δέντρα είχαν κοπεί γύρω στο 388 π. Χ.
Το 1982 εξαγγέλθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Προστασίας
Ναυτικής Παράδοσης η απόφαση να κατασκευαστεί πιστό ομοίωμα του αρχαίου καραβιού της Κερύνειας. Η ναυπήγηση του
«Κερύνεια ΙΙ» κράτησε περίπου 32 μήνες. Στις 6 Σεπτεμβρίου
1986 το «Κερύνεια ΙΙ» μαζί με τετραμελές εναλλασσόμενο πλήρωμα σάλπαρε από τον Πειραιά για
την Κύπρο και στις
2 Οκτωβρίου μπήκε πανηγυρικά στο
λιμάνι της Πάφου.
Πηγή:
www.mcw.gov.cy
(Τμήμα Αρχαιοτήτων
Κύπρου)
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The splendid Keryneia
mountain range, also known as
the Pentadaktylos or Five
Finger mountain range, forms a
wonderful backdrop to the
town. A series of fabulous
castles are perched on
strategic peaks along the
range, with St Hilarion
overlooking Keryneia itself, and
Buffavento and Kantara no less
spectacular further along. Bellapais abbey in the hills to the
east of Kyrenia town, is a place
of peace, built during the 13th
century AD.

