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Καλωσόρισμα
Από την Επιθεωρήτρια-Προϊστάμενη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ), κ. Μαρία Παπαλούκα.
Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί,
Με την ευκαιρία της νέας σχολικής
χρονιάς, σας ευχόμαστε μια καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά και
κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Το ενημερωτικό δελτίο της ΚΕΑ,
“Επικοινωνία - Communication” στοχεύει στο να αναπτυχθεί μια θετική και
γόνιμη συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, αφού σκοπός και των δύο πλευρών είναι η ανάπτυξη της
προσωπικότητας του παιδιού και η ομαλή ένταξη του στην κοινωνία. Η συνεργασία μας πρέπει να είναι συχνή, στενή και εποικοδομητική.
Ταυτόχρονα, αποσκοπούμε στο να αναπτύξουμε την επικοινωνία μεταξύ όλων των παροικιακών σχολείων του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα παροικιακά μας σχολεία έχουν ως στόχο να διδάξουν στα παιδιά την ελληνική γλώσσα, την Ελληνορθόδοξη πίστη, την ιστορία και τον πολιτισμό μας, ούτως ώστε να κρατηθούν στις ρίζες τους. Όλοι μαζί πρέπει να μεριμνήσουμε, ώστε
να πετύχουμε τους στόχους μας και συνάμα, να μεταδώσουμε
στα παιδιά τη χαρά της μάθησης και της ζωής.
Το δελτίο αυτό, θα κυκλοφορεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
της ΚΕΑ και ταυτόχρονα, θα αποστέλλεται και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκπαιδευτικών και των γονιών των μαθητών μας μέσω των διευθυντών των σχολείων. Θα περιλαμβάνονται διάφορα θέματα, όπως εκπαιδευτικά άρθρα, ανακοινώσεις,
μελλοντικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες, φωτογραφικό υλικό,
επίκαιρα θέματα, αφιέρωμα στα κατεχόμενα εδάφη μας και
άλλα.
Στο ενημερωτικό δελτίο της ΚΕΑ “Επικοινωνία – Communication” με χαρά θα φιλοξενούμε δραστηριότητες, ανακοινώσεις
και φωτογραφικό υλικό των Ελληνικών μας σχολείων.
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WELCOME NOTE
By the School Inspector - Head of the Cyprus Educational
Mission, Mrs Maria Papalouca.
Dear parents and teachers,
I wish you all a happy and productive school year.
The newsletter “Επικοινωνία- Communication” has two main goals.
First to nurture a positive and productive cooperation between parents
and teachers. Second, to encourage communication and cooperation between community schools throughout the United Kingdom.
Our community schools aim to teach our children the Greek language,
but also our Orthodox faith, history and culture so that they know their
roots. We must all work together to achieve our goals.

H ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ
Αντί να βιάζεστε το παιδί να
φύγει από το σπίτι και εσείς
στην εργασία σας, φροντίστε
να του αφιερώσετε μερικές
στιγμές πριν φύγει για το
σχολείο. Για παράδειγμα,
πείτε στο παιδί, πόσο περήφανοι είστε γι’ αυτό και πόσο καλά θα τα πάει στο σχολείο. Αγκαλιάστε το με στοργή. Η αυτοπεποίθηση και η
αίσθηση της ασφάλειας του
παιδιού θα τονωθούν με μοναδικά αποτελέσματα.
Αντίστοιχα με το γυρισμό
του στο σπίτι ρωτήστε το για
τα
θέματα του σχολείου
και για πιθανά προβλήματα
που αντιμετώπισε. Έτσι το
παιδί σας θα καταλάβει
έμπρακτα ότι δίνετε σημασία
στη φοίτηση του στο σχολείο, στέκεστε δίπλα του και
δεν είναι μόνο του στην προσπάθεια του.
Πηγή: ΠΟΕΔ, «Γέφυρες Επικοινωνίας», Φεβρουάριος 2013, τεύχος 37,
σελ.5-6.
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This newsletter will be posted on the website of the Cyprus Educational
Mission and will also be sent electronically to the email addresses of
teachers and parents by the head teachers of the schools. It will include
events, discussions of educational issues, information about forthcoming
activities, articles about places in occupied Cyprus and more. We will be
delighted to publish articles and photographs of events organised by the
schools and we invite you to let us know about planned activities or to
send us photographs of past events.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
01.09.2014: Αγιασμός στα γραφεία της Κ.Ε.Α.
Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2014 τελέστηκε Αγιασμός στα γραφεία
της ΚΕΑ από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο στην παρουσία του Ύπατου Αρμοστή
κ. Ευρυπίδη Ευρυβιάδη. Παρευρέθηκαν επίσης ο Πολιτιστικός Σύμβουλος της Υπάτης Αρμοστείας, Δρ Αχιλλέας Χατζηκυριάκου, καθώς
και οι εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων της παροικίας, κ. Παναγιώτης Τοφής (ΚΕΣ), κ. Θράσος Ναδιώτης (ΑΕΣΑ) και κ. Μιχάλης
Έλληνας (ΑΕΣΛ) .

ΟUR ADVICE

Από τον Αγιασμό στα γραφεία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής

08.09.2014: Έναρξη μαθημάτων στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία.
29.09.2014: Επιμορφωτική ημερίδα ΕΔΙΑΜΜΕ - ΕΕΑ - ΚΕΑ
Η ημερίδα με τίτλο «Περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης ΕΔΙΑΜΜΕ: στην τάξη
και την πράξη» πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ελλαδικής και Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Wood Green, στο
Λονδίνο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΔΙΑΜΜΕ (http://elearning.edc.uoc.gr/
moodle/) έχει πλούσιο υλικό που υποστηρίζει τη διδασκαλία της Ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας. Για εγγραφή στην πλατφόρμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: ikaiserli@edc.uoc.gr

04.10.2014 Τελετή βράβευσης Χριστόφορου Καρτούδη, Birmingham

Ο Χριστόφορος Καρτούδης, Διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου Αποστόλου
Ανδρέα στο Birmingham, βραβεύτηκε με το British Empire Medal από τον Lord
Lieutenant του West Midlands Mr.Paul Sabapathy για τα 54 χρόνια προσφοράς
του στην ελληνική παροικιακή εκπαίδευση σε τελετή που πραγματοποιήθηκε
στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Birmingham. Προς τιμήν του και
εις ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του η Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου ονομάστηκε “The Christoforos Cartoudis Hall”. Τη σχετική πλακέτα αποκάλυψαν ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης, και η Επιθεωρήτρια- Προϊστάμενη της KEA κ. Μαρία Παπαλούκα .

We all know how busy
we can be in the mornings but try not to rush
your child to school.
Try to spend a few moments with them before
you send them off to
class. Tell them how
proud you are of them
and how confident you
feel about them achieving at school. Stand at
the doorway and give
them a hug. This will
give them confidence
and a sense of security
that can make a huge
difference.
Similarly, try to spend
some time with your
child when they come
back from school. Ask
them how their day
was and if they had any
problems. This way
they will understand
not only that school is
important, but that you
are there for them
whatever they need.
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Θρησκευτικές και
Εθνικές Εορτές

05.10.2014: Εορτασμός 50 χρόνων λειτουργίας και ζωής της Ελληνικής
Κοινότητας Coventry

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου

02.09.14
Μάρτυρος Μάμαντος
08.09.14
Γέννηση της Θεοτόκου
14.09.14
Ύψωση του Τιμίου
Σταυρού

01.10.14
Επέτειος Ανεξαρτησίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας
02.10.14
Αγίου Κυπριανού

Η Ελληνική Παροικιακή Κοινότητα Coventry γιόρτασε με περισσή χαρά
και περηφάνια τα 50 χρόνια λειτουργίας και ζωής της στο χώρο εκδηλώσεων της Κοινότητας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος, ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μεγάλη Βρετανία κος Ευριπίδης Ευρυβιάδης, ο Επίσκοπος του Warwick, η Δήμαρχος
του Coventry, ο πρόεδρος της κοινότητας Coventry κ. Παπαγιώργης, η Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της ΚΕΑ κα Μαρία Παπαλούκα, ο Γενικός Πρόξενος Ελλάδας, οι Επίτιμοι Πρόξενοι Κύπρου και Ελλάδας, καθώς και
άλλα επίτιμα πρόσωπα και εκλεκτά μέλη της κοινότητας.
6.10.2014: Αγιασμός Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

18.10.14
Αγίου Ευαγγελιστή
Λουκά
26.10.14
Αγίου Δημητρίου του
Μυροβλύτη
28.10.14
Εθνική Επέτειος της
28ης Οκτωβρίου 1940
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Ο Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ.Β. τελέστηκε στο Ιερό Ναό
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 6 Οκτωβρίου 2014, από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο. Επίσης παρέστησαν ο Επίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος, ο Αρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος, ο διευθυντής της Σχολής π. Ιωσήφ Παλιούρας, η Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της ΚΕΑ κα Μαρία Παπαλούκα, ο συντονιστής του
ΚΕΣ κ. Παναγιώτης Τοφής, διδάσκαλοι και φοιτητές της Σχολής.

7-8.10.2014: Επιμορφωτικά σεμινάρια ΚΕΑ για εκπαιδευτικούς των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR

27.10 - 1.11.2014
Διακοπές ημιτριμήνου
Half Term

16.12.2014
Διοργανώθηκε από την ΚΕΑ διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:
“Διαφοροποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία: Διδασκαλία και αξιολόγηση” στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη του Βαπτιστή.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι με το
περιεχόμενο των εισηγήσεων, με την ευκαιρία που τους δόθηκε να μοιραστούν εμπειρίες τους, να εκφράσουν προβληματισμούς τους και να
εφοδιαστούν με αυτοπεποίθηση για την μετέπειτα εργασία τους στα
ΕΠΣ. Βρήκαν ιδιαίτερα χρήσιμο το εργαστήριο όπου είχαν την ευκαιρία να θέσουν σε πρακτική εφαρμογή τα
όσα
συζητήθηκαν
για τη διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας,
τόσο στην διδασκαλία, όσο και στην
αξιολόγηση, ώστε
να μεγιστοποιούνται
τα αποτελέσματα για
το κάθε παιδί ξεχωριστά.

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.
Σε συνεργασία ΚΕΑ - Πανεπιστημίου Κύπρου.

19.10.14: Επιμορφωτικό σεμινάριο ΚΕΑ στο Leicester.
Το πιο πάνω σεμινάριο επαναλήφθηκε με την ίδια επιτυχία για
τους εκπαιδευτικούς των σχολείων των Midlands στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κοινότητας των Αγ. Νικολάου και Ξενοφώντος στο
Leicester.
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NATIONAL CELEBRATIONS
1st 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 Great Britain, Greece, Turkey
and 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.
28th OCTOBER 1940
In 1940 the dictators of Germany and Italy, Hitler and Mussolini, had conquered most of the
European countries, so they decided to conquer
Greece as well. On the 28th of October 1940 the
Italian ambassador in Athens announced to the
Greek Prime Minister Ioannis Metaxas that the
Italian government requires the submitting to
them of the Greek ports, roads, railways and
places for military camps. The answer was no
"OXI".
By the next morning, the Italian army started
bombing the Greek mountains of Pindos. Immediately, thousands of Greeks joined the army to
fight against Italy. By early November the constant Italian attacks did not manage to break the
Greek lines. So Germany decided to help Italy
and by the end of April they occupied all of
Greece. Finally on the 12th of October 1944
Greece was set free. The heroic “OXI” and the
struggle of the Greeks in the mountains of Pindos is celebrated on October 28th.
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 - ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Η Κύπρος, μετά τον απελευθερωτικό Αγώνα του 195559, ανακηρύχθηκε επίσημα ανεξάρτητο κράτος, βάσει
των συμφωνιών Ζυρίχης–Λονδίνου.
Τις συμφωνίες εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψαν το Φεβρουάριο του 1959 η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα, η Τουρκία καθώς και οι ηγέτες – εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος ο Γ΄και Φαζίλ Κιουτσιούκ. Πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξελέγη ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄.
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ OΧΙ

Το 1940 η Γερμανία, με
ηγέτη το Χίτλερ και μαζί
με τη σύμμαχό της Ιταλία, με ηγέτη τον Μουσολίνι, κατάφεραν να κατακτήσουν τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Τότε ήταν που ο
Ιταλός δικτάτορας Μουσολίνι αποφάσισε να κατακτήσει και την Ελλάδα. Τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο Ιταλός
πρεσβευτής στην Αθήνα ανακοινώνει στον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά ότι η ιταλική κυβέρνηση απαιτεί να παραχωρηθούν στο στρατό της
λιμάνια, δρόμοι, σιδηρόδρομοι και χώροι για στρατόπεδα. Η άμεση απάντηση ήταν «ΟΧΙ».
Το επόμενο πρωί οι Ιταλοί άρχισαν να βομβαρδίζουν
τα ελληνικά φυλάκια που βρίσκονταν στις κορυφές της
οροσειράς της Πίνδου. Με την επιστράτευση που κηρύχτηκε, όλος ο κόσμος έτρεχε να καταταγεί για να
πολεμήσει. Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου οι Ιταλοί
έκαναν συνεχώς επιθέσεις, αλλά δεν τα κατάφεραν να
σπάσουν τις ελληνικές γραμμές, αφού ο ελληνικός
στρατός πολεμούσε με τόλμη και αυτοθυσία. Τότε παρενέβη η Γερμανία, η οποία μέχρι το τέλος Απριλίου
κατέκτησε ολόκληρη την Ελλάδα. Η ευλογημένη ώρα
της απελευθέρωσης έφτασε επιτέλους στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Το ηρωικό «ΟΧΙ» και ο αγώνας των
Ελλήνων γιορτάζεται στις 28 Οκτωβρίου.

ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΔΙΕΚΔΙΚΩ
ΜΟΡΦΟΥ- AΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ
Η κατεχόμενη, σήμερα, Μόρφου βρίσκεται στο βορειοδυτικό
μέρος της Κύπρου σε μια από τις πιο πλούσιες και όμορφες περιοχές του νησιού μας. Σύμφωνα με την παράδοση, η Μόρφου χτίστηκε από τους Σπαρτιάτες πριν από το δέκατο αιώνα π.Χ. Αυτοί
λάτρευαν τη θεά Αφροδίτη «Μορφώ» και απ΄ εδώ ίσως να πήρε
και τ’ όνομά του ο οικισμός.
Την πεδιάδα της Μόρφου διασχίζει ο ποταμός Σερράχης και
άλλοι μικρότεροι ποταμοί. Τα εύφορα εδάφη της, τα νερά και το
κλίμα της τη βοήθησαν να γίνει μια από τις πιο πλούσιες και αξιόλογες περιοχές της Κύπρου. Η περιοχή της Μόρφου φημίζεται για την παραγωγή εσπεριδοειδών, καθώς επίσης καρπουζιών
και πεπονιών στα ξακουστά «μποστάνια» της. Εξαιτίας της μεγάλης παραγωγής πορτοκαλιών, στη Μόρφου πριν το 1974 γινόταν με μεγαλοπρέπεια η γιορτή του πορτοκαλιού.
Η κωμόπολη της Μόρφου έχει για ανεκτίμητο θησαυρό της το
μεγάλο και ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Μάμα. Σύμφωνα με
την παράδοση, στα τέλη του δωδέκατου αιώνα, η λάρνακα με το
λείψανο του Αγίου ρίχτηκε στη θάλασσα από τη Μικρά Ασία και
τα κύματα την έφεραν στην Κύπρο. Κάποιοι άνθρωποι τη βρήκαν και προσπάθησαν να τη μεταφέρουν στο χωριό τους. Όταν
έφτασαν στον τόπο που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι, στη
Μόρφου, η λάρνακα βάρυνε τόσο, που δεν μπορούσαν να τη μετακινήσουν. Τότε κατάλαβαν ότι εκεί έπρεπε να κτίσουν εκκλησία προς τιμή του Αγίου. Η μνήμη του Αγίου Μάμα γιορτάζεται
στις 2 Σεπτεμβρίου.
Ευχόμαστε να δούμε τη Μόρφου σύντομα ελεύθερη.

OCCUPIED CYPRUS
Morphou - Saint Mamas
Morphou is a town in the northwestern part of Cyprus now occupied by Turkish troops from 1974.
Morphou
was
founded
by Spartans who brought with them
the
worship
of
Aphrodite
“Morfo’’. The Morphou area grew
more than half of Cyprus citrus
fruits. In 16th and 17th centuries,
during the Ottoman period, Morphou was famous for its export of
linen. According to the 1960 population census, it was inhabited by
6480 Greeks Cypriots, 123 Turkish
Cypriots and 32 Maronites. Between 1907 and 1948, Morphou was
one of the prominent stations of
the Cyprus Government Railway.

St. Mamas

In Morphou there is one of the
many churches in the country dedicated to St. Mamas, popularly believed to have lived as a hermit in a
cave near Morphou. According to
local legend, he was a hermit living
in very poor circumstances and
when
the
authorities
tried
to tax him, he evaded them. Soldiers
were sent out and captured him but
on the way back to town, he saw
a lion attacking a lamb, he escaped
from the soldiers, saved the lamb,
jumped on the lion's back and in
that way came to town.
Saint Mamas’ day is celebrated on
September 2nd.
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