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EASTER MESSAGE OF HIS EMINENCE ARCHBISHOP OF
THYATEIRA & GREAT BRITAIN GREGORIOS

2

3

Οι εξετάσεις των Ελληνικών σε επίπεδο A Level
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρουμε ότι οι εξετάσεις των ελληνικών σε επίπεδο A
Level έχουν σωθεί.
Μετά από την αγωνία όλων μας τους τελευταίους μήνες, για την τύχη των Ελληνικών εξετάσεων
και τις συνεχείς προσπάθειες των σχολείων και οργανωμένες ενέργειες εκπαιδευτικών φορέων,
αλλά και ατόμων της παροικίας μας, τόσο το Edexcel, όσο και το Peasron έχουν ανακοινώσει ότι
θα συνεχίσουν να προσφέρονται οι εξετάσεις από το εξεταστικό κέντρο Edexcel.
Οι εξετάσεις θα διεξάγονται με τις παρούσες προδιαγραφές, μέχρι να ανακοινωθούν οι νέες το Σεπτέμβρη 2018 , ώστε να μην υπάρχει χάσμα στη συνέχισή τους.
Θερμές ευχαριστίες σε όσους βοήθησαν για το ευχάριστο αποτέλεσμα στην προσπάθειά μας.
Για λεπτομέρειες:
https://www.gov.uk/government/news/community-languages-saved-to-ensure-diversecurriculum-continues
https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-a-levels/greek-2008.news.html?
article=%2Fcontent%2Fdemo%2Fen%2Fnews-policy%2Fqualifications%2Fgeneral-news%2Fnewlanguage-qualifications-for-2017-18&pageTypes=

Free Greek Music Children's Workshop & Performance

FREE ENTRANCE
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
Προετοιμασίες για το Πάσχα 2016
Ελληνικό
Παροικιακό
Σχολείο
Oakthorpe

Ελληνικό
Παροικιακό
Σχολείο
Cardiff

Ελληνικό Παροικιακό
Σχολείο Plymouth
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Προετοιμασίες για το Πάσχα 2016
Ελληνικό
Παροικιακό
Σχολείο
Mansfield

Τα παιδιά του
ΕΠΣ Acton τραγούδησαν "Το
τραγούδι του
Λαζάρου" στην
εκκλησία του
Αγίου Νικολάου

Τα παιδιά του Ελληνικού Σχολείου του
Μπρίστολ διακόσμησαν τη λαμπάδα τους,
έβαψαν αβγά και
έφτιαξαν καλαθάκια
για τα αβγά τους
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR

Πέταγμα του χαρταετού στο Ελληνικό
Παροικιακό Σχολείο του Μπρίστολ τη
τηρώντας τα έθιμα και τις παραδόσεις

1.5. 2016
Άγιο Πάσχα - Easter
Εργατική Πρωτομαγιά
- May Day
2.5. 2016
Bank Holiday

3.5.2016
1η μέρα Γ΄ τριμήνου

22/5/16
Σεμινάριo:
«Επικοινωνιακές προσεγγίσεις και μέθοδοι
διδασκαλίας για εκμάθηση νέου λεξιλογίου» στο
Manchester

Ελληνικό
Παροικιακό
Σχολείο Αγ.
Δημητρίου,
Edmonton

Δωρεάν Μουσικό εργαστήρι για παιδιά
Free - Greek Music
Children's Workshop &
Performance,
Αγ Ιωάννης Bαπτιστής,
Wightman Rd
30.5.2016-5.6.2016
Half Term—Διακοπές
Γ΄ ημιτριμήνου
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Χοροεσπερίδα Συλλόγου Ελλήνων Γονέων
17/4/2016

Ελληνικό Παροικιακό σχολείο
Rushcroft
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Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Exeter
Γ΄-Δ΄τάξη

Σχολική επιτροπή

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Plymouth

Επιτροπή γονέων

Ελληνικό Παροικιακό σχολείο
Αγίας Τριάδας, BirmingΒ΄ τάξη

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Απ. Λουκά, Birmingham
Συγκέντρωση γονέων με Επιθεωρήτρια –Προϊσταμένη
της ΚΕΑ κα Μαρία Παπαλούκα
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Μεγάλες Γιορτές
1.5.16
Άγιο Πάσχα

Εκπαιδευτικά Θέματα
Σεμινάριο «Επικοινωνιακές προσεγγίσεις και μέθοδοι
διδασκαλίας για εκμάθηση νέου λεξιλογίου» στο
Birmingham
Την Κυριακη 17 Απριλιου 2016, διεξηχθη με μεγαλη επιτυχια το Σεμιναριο «Επικοινωνιακες προσεγγισεις και μεθοδοι διδασκαλιας για
εκμαθηση νεου λεξιλογιου», στο Birmingham..

2.5.16
Αγίου Γεωργίου

Κυριες εισηγητριες ηταν: η Δρ. Μυρια Πιεριδου, Lecturer in Education Inclusion) in the Department of Education, Open University και η
Δρ. Μαρια Καμπουρη, Lecturer in Early Childhood Care and Education, University of Reading. Το σεμιναριο ασχοληθηκε με τη χρηση
τεχνικων δραματος, ως παιδαγωγικη και διαθεματικη προσεγγιση
για τη διδασκαλια των ελληνικων ως δευτερη γλωσσα σε παιδια της
ομογενειας στο Ηνωμενο Βασιλειο και ειδικα για την αποκτηση νεου
λεξιλογιου.

5.5.16
Αγίας Ειρήνης

Το πρακτικο μερος του σεμιναριου ηταν ιδιαιτερα ενδιαφερον για
τους συνεδρους οι οποιοι δηλωσαν οτι το βρηκαν χρησιμο και απολαυστικο.

8.5.16
Κυριακή του Θωμά

21.5.16
Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης
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25ο Συνέδριο των Ελλήνων
Εκπαιδευτικών Ευρώπης
25ο Συνέδριο των Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης
Τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016, πραγματοποιήθηκε το 25ο Συνέδριο των Ελλήνων εκπαιδευτικών Ευρώπης, που διοργανώθηκε από
το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και τέθηκε υπό την αιγίδα και παρουσία του
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΕ κ. Γιώργου Ντάση, στις 7 Μαρτίου 2016 στο συνεδριακό κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Centre de Conferences Albert Borschette.
Η θεματολογία του συνεδρίου με τίτλο «Η Πολυπολιτισμικότητα
της Ευρώπης και η Ελληνική Παιδεία μπροστά σε νέες προκλήσεις» έδωσε το έναυσμα ώστε να διεξαχθεί μια γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση, να ανταλλαχθούν χρήσιμες απόψεις, αν
διατυπωθούν προτάσεις και να προταθούν λύσεις και πρακτικές
που θα δημιουργήσουν ένα εύφορο έδαφος υποδοχής και
ένταξης των μεταναστών υιοθετώντας δράσεις ενάντια στον
ρατσισμό και την περιθωριοποίηση μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
Η Επιθεωρήτρια Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) κα Μαρία Παπαλούκα συμμετείχε στο Συνέδριο
με ομιλία-παρουσίαση με θέμα «Το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολυπολιτισμικότητα». Μέσα
στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης τονίστηκε ότι τα παιδιά των
αποδήμων μας στο Ην. Βασίλειο αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
αφομοίωσης στο πολυπολιτισμικό και πολυεθνικό περιβάλλον
στο οποίο ζουν.
Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της Ελλαδικής Αποστολής με εισήγησή του αναφέρθηκε στην Παροικιακή Εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε, κατά γενική ομολογία, με εξαιρετική επιτυχία.

Η συμβουλή μας
Το παιδί πρέπει από μικρή ηλικία να
μάθει να υπακούει. Για να το πετύχουμε αυτό, θέτουμε, σε συζήτηση
με το παιδί, σαφείς κανονισμούς και
είμαστε σταθεροί σε αυτούς. Το παιδί ξέρει ότι αν παραβεί τα όρια που
τίθενται θα έχει συνέπειες.
Ο γονέας χωρίς φωνές και εκνευρισμούς, βοηθά το παιδί να αντιληφθεί
το λάθος του και να θυμηθεί τούς
κανονισμούς που έχουν τεθεί.
Παράλληλα, είναι σημαντικό οι γονείς να εκφράζουν με διάφορους
τρόπους την αγάπη τους προς το
παιδί ανεξάρτητα από την συμπεριφορά του ή πιθανή τιμωρία του.

Our advice
The child must from an early age
learn to obey. To achieve this, we
clearly discuss with the child the
rules and firmly apply them. The
child knows that if the limits of the
rules are breached, then there will
be consequences.
The parent calmly and without
shouting or showing anger, helps
the child to understand his mistake
and remember the rules that were
set.
Furthermore, it is important for parents to express in different ways
their love to the child, regardless of
the child’s conduct or possible punishment.
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Βραβευμένο διήγημα - «Χριστούγεννα μακριά από τα σπίτια μας…»
στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Κύπρος 1974-2015:
Δεν ξεχνώ… διεκδικώ… δημιουργώ»
Είναι 24 Δεκεμβρίου κάπου στην
Αγγλία. Ο παππούς, στην αγαπημένη του καρέκλα με το ξεθωριασμένο δέρμα στα χερούλια και το
καρό μαξιλάρι, μιλάει στο τηλέφωνο. Παίζει νευρικά με την παντόφλα του προσπαθώντας να
την ισορροπήσει στην άκρη των
δακτύλων του.
Η γιαγιά που κάθεται στο δίπλα
καναπέ πλέκει άλλο ένα σκουφί
για τα εγγόνια της και τον ζυγίζει
με την άκρη του ματιού της. «Όι,
φέτος έννα κάμουμε γιορτές δαμαί στην Αγγλία… Το καλοτζαίρι
έννα έρτουμε πιον εις την Κύπρο… Ίντα που να κάμουμε;
Όπου γη τζαι πατρίς… Καλά Χριστούγεννα τζαι σε εσάς κουμπάρε μου! Σιαιρετισμούς σε ούλλους τζι κάτω! Με το καλό να έρτει το 2016!» ήχησαν τα λόγια του παππού. Λόγια ηττημένα από τη μοίρα.
Η γιαγιά συνέχισε το πλέξιμο. Η τηλεόραση δείχνει το δορυφορικό πρόγραμμα του ΡΙΚ. Είναι το παράθυρο της απόδρασής τους από την πραγματικότητα της Αγγλίας, στον τόπο όπου η καρδιά και η ψυχή τους
αναγεννιέται…
«Άσχημα τα νέα… Λαλεί για τους πρόσφυγες που την Συρία. Μάνα μου τα καημένα τα πλάσματα…» λέει με
αναστεναγμό η γιαγιά. «Σσσς. Σιωπή λαλώ σου! Να ακούσουμε ίντα που λαλούν οι δημοσιογράφοι. Άνοιξε
λλίο τη φωνή της τηλεόρασης!» απάντησε ο παππούς που ανακάθισε στην πολυθρόνα του προσπαθώντας
να καταλάβει τι γίνεται στο νησί του.
Η ιστορία με τους πρόσφυγες έχει απασχολήσει και τον κόσμο της Αγγλίας. Μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακριά από τη Συρία, αλλά κανείς δε μένει ασυγκίνητος στον πόνο των προσφύγων και τις σκληρές εικόνες
που εμφανίζονται στην τηλεόραση.
Η γιαγιά με το τηλεκοντρόλ δυναμώνει τον ήχο. Το σήμα του ΡΙΚ ακούγεται άλλη μια φορά μετά τις διαφημίσεις και ο δημοσιογράφος ρωτά τους περαστικούς. «Πείτε μας τη γνώμη σας για τους πρόσφυγες.»
«Τούτοι θέλουν πόλεμο. Ήρτασιν οι τρομοκράτες για να μας πιάσουν τη χώρα. Ε, ίντα άλλο;»
Η γιαγιά σταματάει το πλέξιμο και τα μάτια της προσπαθούν να αποτυπώσουν τη φυσιογνωμία αυτού του
ανθρώπου… Κάτι πάει να πει αλλά σωπαίνει… «Εσείς κύριε τί πιστεύετε;» συνεχίζει ο δημοσιογράφος. «Οι
άνθρωποι έχουν πόλεμο στη χώρα τους. Είναι άνθρωποι με οικογένειες που θέλουν να φύγουν για να μη
σκοτωθούν.» απαντάει ένας περαστικός και είναι έτοιμος να συνεχίσει όταν κάποιος άλλος τον διακόπτει
εξοργισμένος. «Οι μισοί εν με όπλα, λαλεί σας κάτι τούτο;», ενώ ο δεύτερος περαστικός συνεχίζει στωικά
«Έχουν μωρά μαζί τους και δεν έχουν ένα σπίτι για να ζεσταθούν. Ας δείξουμε λίγη αγάπη, Χριστούγεννα
έχουμε!»
Τα μάτια του ζευγαριού βουρκώνουν στην εικόνα της τηλεόρασης που δείχνει μία προσφυγοπούλα που
προσπαθεί να ηρεμήσει το μωρό της. Η κούραση, ο φόβος και η απόγνωση διαγράφονται στο πρόσωπό
της. Ο παππούς με σκοτεινό βλέμμα γυρνάει προς το μέρος της γυναίκας του. «Αθυμάσαι που τζ’ εμείς κάποτε εβρεθήκαμε δίχως σπίτι τα Χριστούγεννα; Τα Χριστούγεννα του 1974 με την τουρκική εισβολή… Εφύαμε που τον Άγιο Σέργιο τζ’ εβρεθήκαμε στον Λευκαρίτη, κοντά στην Λάρνακα. Ήταν τζαι μια κοπελούα
με ένα μωρούι στην αγκάλη της σαν τούτη την προσφυγοπούλα. Αθυμάσαι;» «Θυμούμαι! Δεν ξεχνώ!» απαντά η γιαγιά και κλείνει τα μάτια.
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Το ταξίδι της σκέψης της σταματά στον καταυλισμό, όπου ούτε κατάλαβαν πως βρέθηκαν εκεί
και γιατί! Αυτό το «Γιατί;» μαχαίρι στα όνειρά τους χρόνια τώρα… «Γιατί; Γιατί; Γιατί;» Θυμάται
τα πρώτα Χριστούγεννα στον καταυλισμό, τη διπλανή τους τέντα, την οικογένεια της οποίας τα
παιδιά πεινούσαν, που ζήταγαν το δώρο τους και τα χριστουγεννιάτικα καλούδια. Ήθελαν να
πουν τα κάλαντα αλλά παντού ηχούσε μία πένθιμη ησυχία. Κανείς δεν είχε όρεξη για γιορτές
και πανηγύρια. Όχι, δεν είχαν χάσει την πίστη τους, αλίμονο αυτή τους κρατούσε ζωντανούς,
αλλά δεν είχαν τη δύναμη να τραγουδήσουν. Ο φόβος ήταν κυρίαρχος. Ο φόβος για το επόμενο λεπτό. Ο φόβος για την επιβίωση!
Θυμάται κάτι παιδιά που είχαν βρει κάτι ξερόκλαδα και προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα αυτοσχέδιο χριστουγεννιάτικο έλατο και να κρεμάσουν σκισμένα πανιά για να το στολίσουν. Θυμάται μία μητέρα να τραγουδά τα κάλαντα στα μικρά της για να ξεγελάσει τους φόβους τους και
να νικήσει τη δυστυχία τους. Θυμάται εκείνη τη νεαρή μάνα που τριγυρνούσε στον καταυλισμό
μόνη της με το μωρό στο στήθος και ζητούσε βοήθεια. Πολλοί την έδιωξαν, νευριασμένοι που
τους διέκοψε από την κακοτυχία τους. Ο παππούς και η γιαγιά της άνοιξαν την αγκαλιά τους.
«Πού εν ο άντρας σου;» «Εν αγνοούμενος…» «Το μωρό σου εν πολλά μικρό. Μα εγεννήθηκε
σήμερα;» «Εχτές.» απάντησε εκείνη και τα πόδια της λύγισαν. «Εγεννήθηκες χωρίς στρωματάκι καλέ μας Χριστούλη. Εγεννήθηκες χωρίς μια σκουφίτσα να φορείς...» σιγοτραγουδά η γιαγιά, όπως και τότε που νανούριζε το νεογέννητο μωρό δίπλα στα δικά της, μέσα στη στενή και
σκοτεινή τέντα. «Εν ο Χρήστος μας τούτο το μωρούι!» έλεγε η γιαγιά. «Ο Χρήστος εν όπως τον
Χριστό που εν είσιε τόπο να μείνει την νύχτα που γεννήθηκε...»
Χρόνια μετά στην Αγγλία, με τα παιδιά της μα χωρίς τον Χρήστο και τη μητέρα του, που
ήθελαν να μείνουν στην Κύπρο μήπως και επιστρέψει ο πατέρας του και δεν τους βρει, κάθε
Χριστούγεννα η σκέψη της πάντα γυρίζει σε εκείνη τη στιγμή. Ένιωθε χαρμολύπη σε κάθε θύμησή τους διότι μέσα στη δυστυχία τους ο μικρός Χρήστος ήταν η ακτίδα της ελπίδας τους. Ένα
σημάδι του Θεού ότι όλα θα γίνουν από την αρχή. Ναι, ήταν ζωντανοί και παρά τα εμπόδια
έφτιαξαν ξανά το σπιτικό τους. Μα το έφτιαξαν μακριά από το βασανισμένο τους νησί, με βαριά
καρδιά και γεμάτη αγιάτρευτες πληγές.
Μισές ζωές, μισή καρδιά, μισή πατρίδα… Μα πότε τα μισά θα γίνουν ένα; Νέοι πρόσφυγες, νέοι
καημοί, νέες τραγωδίες, νέες πατρίδες που ποτέ δε θα γίνουν δικές τους… Τίποτα δεν μας
έμαθε η Ιστορία;
«Θυμάμαι! Δεν ξεχνώ!» ψελλίζει η γιαγιά και αγκαλιάζει τις εικόνες των παιδιών και των εγγονιών της δίπλα από την εικόνα της Παναγίας με το νεογέννητο Χριστό.
Πρόσφυγες και αυτοί, κυνηγημένοι από το μίσος και τη μισαλλοδοξία των ανθρώπων.
«Θυμάμαι! Δεν ξεχνώ!» ψελλίζει άλλη μια φορά και ανάβει το καντήλι κάνοντας την προσευχή
της για τους πρόσφυγες όλης της Γης!
«Θυμάμαι! Δεν ξεχνώ!»

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Mansfield (Αγγλία)
Μαθητές: Hunter-Spokes Αλίκη, Hunter-Spokes Θωμάς, Αυγουστή Αντρέας, Γεωργίου Αντρέας
Γεωργίου Μαρία, Λουκά Αναστασία, Νικολάου Αντωνία, Νταρζάνου Ιωάννα, Πουτζιουρής Λούκας, Αντρέα Χρίστος, Αυγουστή Νεόφυτος, Ευθυμίου Μαργαρίτα, Ζαχαρία Σοφία, Κωνσταντίνου Μάρθα, Μανωλάς Φώτης, Ξιούρουππα Άντρια, Ξιούρουππα Ορθοδοξία, Τσιόλα Μαρίλια,
Χριστοδούλου Άννα, Χριστοφής Αντώνης
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Για τους μικρούς μας φίλους
ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Παιδιά, στο παρακάτω κρυπτόλεξο είναι κρυμμένες 8 λέξεις
που έχουν σχέση με την Άνοιξη. Μπορείτε να τις βρείτε;

8 words about Spring are hiding in the word search below!
Search horizontally and vertically in order to discover them!

ΑΝΘΗ
ΜΑΙΟΣ
ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΠΗΓΗ
https://33dim.wordpress.com
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Spring Paper Butterflies
Materials (for 1 butterfly):
2 pieces of coloured paper (size 25x25 cm), 1 wooden clothes’ pin, 1 abrasive pipe, 2 eyes
for crafting, markers or crayons, glue.

Procedure:
We create the butterfly’s headband by folding the abrasive pipe. We make the butterfly’s

ΠΗΓΗ http://www.xoratoukaliterou.gr
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Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Εργασίες παιδιών από το Ελληνικό
Παροικιακό σχολείο Windsor
16

Ελληνικό Σχολείο
Queenswell
Εργασίες παιδιών
Α΄ τάξης

Χλόη Ηρακλέους

Έλενα Γιάννη

Έμιλη Edjourian

Αιμίλιος Milazzo

Ελιάνα
Χαραλάμπους
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Δεν ξεχνώ….
H Αγία Ειρήνη
Η Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς έζησε τον 4ο αιώνα.
Το όνομά της ήταν Πηνελόπη, όταν όμως ασπάστηκε
τον Χριστιανισμό βαπτίστηκε Ειρήνη. Η χριστιανική
παράδοση αναφέρει πως ήταν εξαιρετικής ομορφιάς
και μόρφωσης και με ιδιαίτερη ευφράδεια και έντονο
θρησκευτικό ζήλο. Ανέλαβε ιεραποστολικά καθήκοντα
στην Περσία όταν ήταν βασιλιάς ο Σαπώριος όπου και
υπέστη μεγάλη καταδίωξη.
Τελικά η Ειρήνη κατέφυγε στην Έφεσο συνεχίζοντας
να διδάσκει με ακόμη εντονότερο ζήλο και με λαμπρά
αποτελέσματα ως το θάνατό της το 315 μ.Χ. Απότμημα
του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκεται στη Μονή
Κύκκου Κύπρου και στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου
των Ελλήνων Βενετίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ανακήρυξε την Ειρήνη Αγία και μεγαλομάρτυρα και όρισε να
τιμάται η μνήμη της στις 5
Μαΐου κάθε χρόνο.
ΠΗΓΗ:http://
www.saint.gr/

Αgia Irini

Agia Irini Kerynia
Agia Eirini or Agia Irini (Greek: Aγία Ειρήνη,
Turkish: Akdeniz) is an occupied village located on Morphou Bay, approximately 2 Km
from sea. It is 10 km north of Morphou and 33
Km west of Kyrenia. It’s name derives from
the church dedicated to Saint Irene (Agia
Irini). The village is located within Kyrenia
District and it is surrounded by the forest of
Kormakitis and Diorios. In 1960 Agia Irini in
Kerynia had a population of around 471 (166
were Greek Cypriots and 305 were Turkish
Cypriots). In the Greek Elementary School,
which operated before the turkish invasion, 18
students were enrolled during the school year
1973 – 1974. The Agia Irini village had been
well known abroad especially after the archaeological excavations of a swedish mission in
1929, where about 2000 ceramic statues and
figurines have been found. Many of them are
exposed in the Museum of Meditarrenean Antiquities (Medelhavsmuseet) in Stockholm.
Days” is organized during Easter holidays offering exhibitions and performances by Cypriot and foreign Byzantine choirs.

The church of Agia Irini
today in the occupied village

Figurines and statues found in Agia Irini –
Cyprus Museum in Nicosia

ΠΗΓΗ: http://www.mcw.gov.cy/
http://www.keryniaek.com/index.php?ageid=16&lang=gr
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