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ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ο Χριστόφορος Καρτούδης τιμήθηκε με το British Empire Medal και το
Ελληνικό Σχολείο του επιφύλαξε μία έκπληξη για να τον τιμήσει για την
πολυετή προσφορά του στον παροικιακό ελληνισμό
Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο – 4 Οκτωβρίου 2014 – Ο Χριστόφορος Καρτούδης, ο Διευθυντής του
Ελληνικού Σχολείου Απ. Ανδρέα στο Birmingham και κάτοικος στο Solihull 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.
Η απονομή του μεταλλίου από τον Lord Lieutenant πραγματοποιήθηκε στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό
Ναό του Birmingham. Ο χώρος της βράβευσης επιλέχθηκε από τον Χριστόφορο Καρτούδη , έτσι ώστε να
μπορούν να παρευρεθεί η ελληνική κοινότητα, την οποία υπηρέτησε για τόσα χρονια ως δάσκαλος.
Κατά τη διάρκεια της απονομής ο Lord Lieutenant έκανε αναφορά στο γεγονός ότι ο κ. Καρτούδης «θα
μπορούσε να καυχηθεί για το γεγονός ότι δίδαξε όχι μόνο τα παιδιά και τους γονείς τους, αλλά και σε πολλές
περιπτώσεις και τους παππούδες τους».
Η Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου ονομάστηκε “THE CHRISTOPHOROS CARTOUDIS HALL”
Μετά την απονομή του British Empire Medal, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Απ. Ανδρέα Birmingham
κ. Γιάννης Στυλιανού, ανακοίνωσε ότι το σχολείο έχει μετονομάσει την Αίθουσα Εκδηλώσεων σε “The
Christophoros Cartoudis Hall”. Στη συνέχεια ο κ. Στυλιανού κάλεσε στο βήμα τον εξοχότατο Ύπατο
Αρμοστή της Κύπρου κ. Ευρυβιάδη και την Επιθεωρήτρια-Προϊστάμενη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής
Αποστολής κ. Μαρία Παπαλούκα για να κάνουν τα αποκαλυπτήρια της τιμητικής πλακέτας που θα αναρτηθεί
στην αίθουσα που πήρε το όνομα του κ. Καρτούδη.
Ο Ύπατος Αρμοστής δήλωσε ότι «ο κ. Καρτούδης είναι ένας άντρας με ήθος, αλτρουισμό και ένας αληθινός
ευπατρίδης. Και η ηγεσία του και η διδασκαλία του είναι κάτι που θα πρέπει να μας προκαλει δέος».

Ο κ. Γιάννης Στυλιανού είπε ότι «όταν κάναμε αυτή την κίνηση (το project για την υποψηφιότητα του κ.
Καρτούδη για το ΒΕΜ) ήταν η ευκολότερη ψηφοφορία που είχαμε να κάνουμε. Ήταν μια γρήγορη και
ομόφωνη έγκριση». Επιπλέον ο κ. Στυλιανού δήλωσε ότι «πολλοί από εμάς έχουμε διδαχθεί από τον κ.
Καρτούδη, μερικοί από εμάς τον γνωρίσαμε μάλιστα και ως συνάδελφο δουλεύοντας μαζί του, παρόλα αυτά
όλοι μας ανεξεραίτως ξέραμε ότι είναι ένας θρύλος». Συνέχισε λέγοντας πως «αυτές οι τιμές είναι η ελάχιστη
επιβράβευση σε σχέση με αυτά που έχει προσφέρει. Τα περισσότερα ελληνικά σχολεία των Midlands
οφείλουν την ύπαρξή τους στο Ελληνικό Σχολείο Απ. Ανδρέα Birmingham και ο Χριστόφορος Καρτούδης
είναι κομμάτι του DNA αυτού του σχολείου έχοντας ως αποτέλεσμα την επιρροή αυτών των σχολείων, όχι
μόνο σε μια γενιά, αλλά πλέον σε περισσότερες από τρεις γενιές».
Η Μαρία Παπαλούκα δήλωσε ότι «είναι σημαντικό το γεγονός ότι γιορτάζουμε την προσφορά ενός δασκάλου
σε τέτοιο μοναδικό επίπεδο, δείχνει στα παιδιά μας ότι η ανιδιοτελής προσφορά είναι κάτι που επικροτούμε».
Συν τοις άλλοις η κ. Παπαλούκα είπε ότι «η επόμενη γενιά, τα παιδιά μας, βλέπουν ότι το αγαθό της
προσφοράς δεν περνάει απαρατήρητο».
Στην τελετή βράβευσης παρέστησαν ο Lord Lieutenant, ο εξοχότατος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ.
Ευρυπίδης Ευρυβιάδης, ο αναπληρωτής Δήμαρχος του Birmingham, Cllr.John Lines, η ΕπιθεωρήτριαΠροϊστάμενη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής κ. Μαρία Παπαλούκα, ο Επίτιμος Πρόξενος της
Ελλάδας στο Birmingham, κ. Χριστόφορος Φιλιππίδης, ο Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου στο Birmingham κ.
Κώστας Πετρουής καθώς και ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και προϊστάμενος του Ελληνικού
Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού του Birmingham πάτερ Κοσμάς Παυλίδης.
Επίσης παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι από τις άλλες κοινότητες της κεντρικής Αγγλίας, όπως και άλλοι 200
περίπου προσκεκλημένοι. Το πιο σημαντικό βέβαια ήταν την τελετή παρακολούθησαν και οι 90 περίπου
μαθητές του Ελληνικού Σχολείου Απ. Ανδρέα Birmingham.

Από αριστερά: Lord Mayor’s Deputy Cllr.John Lines, .κ. Χριστόφορος Καρτούδης, The Lord Lieutenant of
the West Midlands Mr.Paul Sabapathy, η κ. Αρετή Καρτούδη, ο εξοχότατος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ.
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