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Χαιρετισμός από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της
Κύπρου, κ. Κώστα Καδή.
Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων στο Ηνωμένο Βασίλειο,
Mε χαρά επικοινωνώ μαζί σας, μέσω
του ενημερωτικού δελτίου της Κυπριακής
Εκπαιδευτικής
Αποστολής
(ΚΕΑ)
“Επικοινωνία - Communication”, για να
στείλω σε όλους θερμό εγκάρδιο χαιρετισμό από την πατρίδα και
να σας επιβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κι
εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στις ανάγκες των παιδιών των παροικιακών μας σχολείων.
Η ύπαρξη της ΚΕΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι απόδειξη
της έμπρακτης συμπαράστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς
τον εκεί απόδημο ελληνισμό. Η κυκλοφορία του ενημερωτικού
δελτίου καταδεικνύει το ενδιαφέρον της ΚΕΑ για την Ελληνική
Παροικιακή Εκπαίδευση. Η γόνιμη συνεργασία της ΚΕΑ με τους
διάφορους φορείς, γονείς και εκπαιδευτικούς, κρίνεται άκρως απαραίτητη στην επίτευξη των στόχων μας.
Συγχαίρω την ΚΕΑ για την πρωτοβουλία της αυτή, καθώς
επίσης και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται, ώστε να διατηρηθεί η ελληνική ταυτότητα της Παροικίας, μέσα από τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, της Ελληνορθόδοξης πίστης, της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού είναι η περαιτέρω ενίσχυση και συστηματοποίηση της
ελληνομάθειας και της πιστοποίησής της.
Με το ενημερωτικό δελτίο “Επικοινωνία - Communication”,
παράλληλα με την ενημέρωση γύρω από τις εκδηλώσεις, τα νέα της
Παροικιακής Εκπαίδευσης και τη μετάδοση εκπαιδευτικών μηνυμάτων, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η προσπάθεια διατήρησης
μνήμης των κατεχόμενων εδαφών μας και η καλλιέργεια δεσμών
με την πατρίδα. Η διατήρηση και ενδυνάμωση της ταυτότητας της
ελληνικής παροικιακής κοινότητας στο Η.Β. μόνο επωφελής μπορεί να καταστεί για την ιδιαίτερη μας πατρίδα, στους συνεχείς και
δύσκολους της αγώνες για δικαίωση.
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MESSAGE
From the Minister of Education and Culture of Cyprus,
Mr Costas Kadis.

H ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ
Αποδεχόμαστε το παιδί μας
όπως είναι, με τις αδυναμίες του και τα ελαττώματά
του κι όχι όπως θα θέλαμε
να είναι. Αποφεύγουμε να
κάνουμε συγκρίσεις με άλλα
αδέρφια του ή με άλλα παι-

Dear parents and teachers,
First of all, let me warmly wish you all a good and productive school year.
I would like to extend my congratulations to the Cyprus Educational Mission on the occasion of publishing the newsletter
“Επικοινωνία- Communication”. This is an excellent opportunity
to reflect on the various events and news covering the educational
life of the community schools throughout the United Kingdom and
encourage communication and cooperation between the involved
educational bodies, parents and teachers. I would like to express my
support in the efforts of the Cyprus Educational Mission.
I take this opportunity to reiterate the support of the Ministry of Education in your efforts to strengthen the identity of the
Greek community in the UK, by teaching our children the Greek
language, but also our Orthodox faith, history and culture so that
they know their roots. Our goal is to further enhance and systematize the Greek language learning and to establish certification standards.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ

διά. Πρέπει να γνωρίζουμε
ότι κάθε παιδί κρύβει μέσα
του θετικές και δημιουργικές αξίες, που πρέπει να
ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε.

Βοηθούμε

παιδί μας να

το

ανακαλύψει

και να αναπτύξει τις δικές
του ικανότητες και ταλέντα.
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14 / 11 / 2014
Εορτασμός των 25 χρόνων
της Ελληνικής-Κυπριακής
κοινότητας
στο Milton Keynes

16 / 11 / 2014 - Εορτασμός 50 χρόνων
της Ελληνικής-Κυπριακής κοινότητας στο Margate
ΟUR ADVICE

We need to accept our
child as it is and not as
we would like it to be.
We shouldn't compare
it with other siblings or
other children.
Remember, that every
child has its own abilities, positive and creative values that we
need to discover and
develop them further.
We should help our
child to discover and
26 / 10 / 2014
Η Γιορτή του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton

develop its own abilities and talents.
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Θρησκευτικές Εορτές
03.11.14
Αγίου Μεγαλομάρτυρα
Γεωργίου
08.11.14
Σύναξη των
Αρχαγγέλων
Γαβριήλ και Μιχαήλ

28 / 10 / 2014
Εκδήλωση του Συνδέσμου Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Μ. Βρετανίας για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην κοινότητα
του Αποστόλου Βαρνάβα.
Κύριος Ομιλητής ο Επίτροπος Προεδρίας, Ανθρωπιστικών και Θεμάτων
Αποδήμων κ. Φώτης Φωτίου.

21.11.14
Εισόδια της Θεοτόκου

{Παζλ: εικόνα της Παναγίας,

Νηπιαγωγείο ΕΠΣ Leeds}
25.11.14
Αγίας Μεγαλομάρτυρος
Αικατερίνης
26.11.14
Αγίου Στυλιανού

……………………………………………………...………………………………

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο ‘Άγιος Στυλιανός
Προστάτης των παιδιών

30.11.14
Αποστόλου Ανδρέα
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Ελληνικό Παροικιακό σχολείο Goffs

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR
28.11.2014
British Academy Language
Awards - Ceremony

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα

1.12.14
Επίσκεψη των εκπαιδευτικών της
ΚΕΑ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο.
16.12.2014
Επιμορφωτικό Σεμινάριο:
“Διδάσκοντας τα Ελληνικά σαν
Δεύτερη / ξένη γλώσσα: Μάθηση
και Διδασκαλία μέσω Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και Πολυτροπικού Υλικού’’
Εισηγήτρια: Σταυρούλα Κοντοβούρκη, Λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Συνεργασία ΚΕΑ - Πανεπιστημίου
Κύπρου.

Ελληνικό
Παροικιακό
Σχολείο
Leeds
Τάξη
νηπιαγωγείου

22.12.14
Τέλος Α΄ τριμήνου.
Aρχίζουν οι Χριστουγεννιάτικες
διακοπές για τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία.
7.1.15
Αρχή Β΄ τριμήνου

Ελληνικό
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Παροικιακό
Σχολείο
Mansfield
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

“Language Show Live
Europe’s’ Leading
Annual Event for
people Passionate
about Languages”

Ετήσια Ευρωπαϊκή έκθεση
για την εκμάθηση
διαφόρων Γλωσσών
στο Olympia Centre

Πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο Olympia Centre στις 17-19 Οκτωβρίου, η μεγαλύτερη διοργάνωση στην
Ευρώπη σε ότι αφορά στην εκμάθηση γλωσσών. Η διοργάνωση συμπεριλάμβανε:
Τάξεις στις οποίες το κοινό μπορούσε να πάρει μια γεύση από μαθήματα ξένων γλωσσών.
Σεμινάρια εκπαίδευσης που αφορούσαν τη Δημοτική, Μέση, Ανώτερη εκπαίδευση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση και άλλους εκπαιδευτικούς τομείς με ποικιλία θεμάτων για κάθε
τομέα.
Έκθεση στην οποία υπήρχαν:
 περίπτερα για παροχή πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με τη γλώσσα,
 συμβουλευτικά κέντρα για αξιοποίηση των γλωσσικών ικανοτήτων και δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών
 κέντρα ανάδειξης τρόπων αξιοποίησης της τεχνολογίας στην Εκπαίδευση.
Κατά τη διάρκεια του Language Show, ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν το σεμινάριο που απευθυνόταν προς
εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης και είχε τίτλο «Make it fun and enjoy primary languages», με ομιλήτρια
την Nadine Chadier. Στο σεμινάριο αναδείχτηκαν τρόποι με τους οποίους οι γλώσσες μαθαίνονται με τρόπο διασκεδαστικό, μέσα από ενσωμάτωση του τραγουδιού, του χορού και του δράματος στη διδασκαλία. Η γλώσσα
πρέπει να ενσωματώνεται στις καθημερινές ρουτίνες των μαθητών και σε εκδηλώσεις του σχολείου και να εντάσσεται ομαλά και ευχάριστα στη σχολική ζωή των μαθητών. Ακολουθούν μερικές μικρές συμβουλές που
ενθαρρύνουν θετικά την εκμάθηση της γλώσσας όπως δόθηκαν από την ομιλήτρια. Στην τάξη οι εκπαιδευτικοί
μπορούν:
Να αξιοποιούνται: τραγούδια ως κείμενα, ρυθμικά μοτίβα για απομνημόνευση φράσεων ρουτίνας, επαναλαμβανόμενους χαιρετισμούς ή χρήση ευχών με τον τρόπο που γίνονται στην ελληνική κουλτούρα, βίντεο.
Να χρησιμοποιούνται μικροί άσπροι πίνακες με μαρκαδόρους για άμεση ανατροφοδότηση των μαθητών, φάκελοι στους οποίους να συμπεριλαμβάνεται όλη η δουλειά των μαθητών, σύστημα αμοιβών με χρήση διαφορετικών υλικών για κάθε στόχο, χρήση διακριτικών χρωμάτων ή σχημάτων για κάθε ήχο χωριστά ώστε να
υποστηρίζεται η προφορά, κινήσεις με παντομίμα για ενίσχυση των γλωσσικών ερεθισμάτων.
Το σχολείο μπορεί:
 Να ενθαρρύνει τη διοργάνωση εορτών, εκδηλώσεων σχετικών με θέματα επίκαιρα ή επετειακά στα οποία
εμπεριέχεται άμεσα ή έμμεσα η γλώσσα.
 Να οργανώνει διασκεδαστικές δραστηριότητες / ημερίδες προωθώντας τη γλώσσα, όπως για παράδειγμα:
ημέρα κινηματογράφου, ημέρα μαγειρικής, ημέρα βιβλίου.
Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εργάζονται βιωματικά προς την κατάκτηση της γλώσσας και εμπλέκονται δημιουργικά σε γλωσσικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που την ενισχύουν. Έτσι αποκτούν κίνητρα και ενδιαφέρον για μάθηση κι ενασχόληση με τις γλώσσες.
Μαρία Χ. Χαραλάμπους
Εκπαιδευτικός ΚΕΑ
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DATES TO REMEMBER
15th November 1983:
The illegal declaration of the
so called “Turkish republic of
northern Cyprus”
On the 15th of November 1983, Rauf
Denktash alongside Turkey declared an
illegal state, the so called “Turkish Rebuplic of Northern Cyprus” (TRNC).
The decision of Denktash and Ankara
have caused several reactions worldwide and the United Nation Security
Council rejected the proclamation of
this state. Even today, after thirty-one
years, no country has recognized the
“TRNC”, apart from Turkey which has
sent more than 120.000 Turkish settlers
to occupy Greek Cypriots’ homes.

17th November 1973
The Athens Polytechnic Uprising
Greece had been, since the 21st of April
1967, under the dictatorial rule of a
military regime, which abolished civil
rights, dissolved political parties,
exiled and imprisoned politicians and
citizens based on their political beliefs.
Therefore, in 1973, opposition parties
undertook political action against the
dictators in order to restore democracy
and freedom in Greece. On the 14th of
November 1973 students at the Athens
Polytechnic went on strike and took
over the grounds of the University. In
the early hours of November 17th,
1973, the dictatorial government sent
a tank crashing through the gates of the
Athens Polytechnic killing several students and civilians. The Athens Polytechnic uprising in 1973 was a massive
demonstration of popular rejection of
the Greek military junta of 1967-1974.
Soon after the students’ uprising,
parliamentary democracy and freedom
was thus restored, and the Greek
legislative elections of 1974 were the
first free elections held in a decade.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ
15 Νοεμβρίου 1983: Καταδίκη του Ψευδοκράτους
Στις 15 Νοεμβρίου του 1983, ο Ραούφ Ντενκτάς ενέργησε συνωμοτικά και με τη στήριξη της Τουρκίας, ενίσχυσε τα φυλάκια κατά μήκος της «Πράσινης Γραμμής», απέκοψε κάθε επικοινωνία με τις ελεύθερες περιοχές και ανακήρυξε το ψευδοκράτος του. Η ενέργεια
τους αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. καταδίκασε την ανακήρυξη του ψευδοκράτους.
Ακόμα και σήμερα, ύστερα από τριάντα ένα ολόκληρα χρόνια, καμιά
χώρα δεν αναγνώρισε το ψευδοκράτος εκτός της Τουρκίας. Σ’ αυτό
το ψευδοκράτος μετέφερε και 120.000 και πλέον εποίκους, τους εγκατέστησε στα σπίτια των Ελληνοκυπρίων και τους έδωσε ψευδοϋπηκοότητα, δίνοντας ακόμα μια μαχαιριά στην καρδιά της πολυβασανισμένης μας Κύπρου.

17 Νοεμβρίου 1973: Μνήμη Πολυτεχνείου
Η Ελλάδα βρισκόταν από τις 21 Απριλίου 1967 υπό
τη δικτατορική διακυβέρνηση του στρατού. Στην προσπάθεια της να
φέρει και πάλι την δημοκρατία στην Ελλάδα, το 1973 η αντιπολίτευση ξεκίνησε δράση ενάντια στη χούντα με κορύφωση την εξέγερση
του Πολυτεχνείου το 1973.
Στις 14 Νοεμβρίου 1973, φοιτητές του Πολυτεχνείου αποφάσισαν
αποχή από τα μαθήματα και άρχισαν διαδηλώσεις εναντίον του
στρατιωτικού καθεστώτος. Οι φοιτητές οχυρώθηκαν μέσα στο κτίριο
του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών και ξεκίνησαν τη λειτουργία
του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου. Σύνθημά τους: ΨΩΜΙ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ.
Το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος έδωσε διαταγή να χτυπηθεί η λαοθάλασσα, που ήταν γύρω στο
Πολυτεχνείο. Στις 12 τα μεσάνυχτα μπαίνει στην Αθήνα ο στρατός
με τανκς και στις 17 Νοεμβρίου τα ξημερώματα ένα τανκ γκρέμισε
τη σιδερένια πόρτα του Πολυτεχνείου κι ας ήταν στα κιγκλιδώματα
φοιτητές. Στρατός και αστυνομία μπήκαν στο προαύλιο πυροβολώντας. Οι φοιτητές προσπαθούν να φύγουν, αλλά δέχονται άγριες επιθέσεις με πολλά θύματα. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου γίνεται η
αρχή ώστε να γκρεμιστεί η δικτατορία και να επανέλθει η Δημοκρατία.

ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΔΙΕΚΔΙΚΩ

OCCUPIED CYPRUS

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΑΡΠΑΣΙΑ
Η παράδοση θέλει τον Απόστολο Ανδρέα να έχει περάσει
από το μέρος που είναι σήμερα κτισμένο το μοναστήρι και να
έχει κάνει ένα θαύμα, δημιουργώντας μια πηγή σε ξηρό βράχο. Η
πηγή αυτή είναι το αγίασμα που υπάρχει μέχρι σήμερα. Η παράδοση θέλει επίσης το κτίσιμο του πρώτου εκεί μικρού ναού από
ένα καπετάνιο καραβιού, του οποίου το μικρό παιδί ο Απόστολος
είχε θεραπεύσει από τύφλωση. Η ιστορία του μοναστηριού γίνεται ουσιαστικά γνωστή περίπου από το 1855 όταν ο πατήρ Ιωάννης Νικόλα Διάκου από το Ριζοκάρπασο άρχισε την οικοδόμηση
του καινούριου ναού.
Tο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα γιορτάζει στις 30
Νοεμβρίου όπου συνηθίζετο να γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Στα
παλιά χρόνια πιστοί, ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη της Κύπρου, ξεκινούσαν για ένα μεγάλο ταξίδι που διαρκούσε αρκετές
μέρες. Ταξίδευαν με ζώα ή και αμάξια για το προσκύνημά τους
στον Απόστολο Ανδρέα στον οποίο έπαιρναν και τα ποικίλα αφιερώματά τους. Στο μοναστήρι μετέβαιναν πολύ τακτικά, μέχρι
και το 1974, και μεγάλες ομάδες πιστών για βαπτίσεις παιδιών.
Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 το μοναστήρι του
Αποστόλου Ανδρέα είναι κατεχόμενο, όπως και όλη η χερσόνησος της Καρπασίας. Ευχόμαστε ότι σύντομα θα αναστυλωθεί το
μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, θα απελευθερωθεί από τους
Τούρκους και θα μπορούμε να το επισκεπτόμαστε ελεύθεροι!

Karpasia - Apostle Andreas
The Karpasia peninsula lies
on the north-easterly direction
from the main body of land and
is one of the most prominent
geographical features of Cyprus. Its farthest extent is the
Cape of Apostle Andreas and
its major population center was
the town of Rizokarpaso. Some
of the villages of Karpasia are
Bogazi, Eptakomi, Rizokarpaso, Ayia Triada, Koma tou
Yialou, Yialousa, Lithrangomi,
Ayios Andronikos. Karpasia is
called the Saints’ Peninsula
because many Saints come
from there, such as Saint Filonas, Saint Therisos, Saint
Afxentios, Saint Ermolaos,
Saint Sinesios and Saint Epifanios. The most well known
monastery in Karpasia is that of
Apostle Andreas. According to
tradition, Apostle Andreas visited Karpasia and performed a
miracle, creating a water spring
emanating from a dry rock.
Traditional sources also claim
that the first small church was
built by a ship’s captain. The
captain had a son that was blind
and the saint restored his sight.
Since 1974, Karpasia is under
Turkish military occupation,
but many Greek-Cypriots have
chosen to stay in Rizokarpaso
under the Turkish authorities,
living enclaved in their own
village. We hope that soon
Karpasia will be free again and
we will be able to visit Apostle
Andreas’ monastery!
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