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Δηλώνουμε «παρόν»!!! 

     Καλή και ασφαλή σχολική χρονιά   

2020—2021  

Ξεκινάμε με αισιοδοξία!!! 

Προσέχουμε την υγεία μας και την υγεία των 

ανθρώπων γύρω μας. 

Η εικόνα είναι από το Ημερολόγιο του ΕΠΣ του Αγίου Γεωργίου,  

Kingston Upon Thames 
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Χαιρετισμός Επιθεωρήτριας-Προϊσταμένης ΚΕΑ για την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς 2020-2021 

Μια καινούρια σχολική χρονιά ξεκινά για τα Ελληνικά 

Παροικιακά Σχολεία. Σίγουρα, η έναρξη αυτής της 

σχολικής χρονιάς είναι ιδιαίτερα απαιτητική αφού 

είναι ανάγκη να διασφαλίσουμε όλες τις αναγκαίες 

προφυλάξεις στο σχολικό χώρο, λόγω της πανδημίας 

covid-19. Οι Διευθύνσεις των σχολείων και οι  

Σχολικές Επιτροπές με υπευθυνότητα αξιολόγησαν τα 

δεδομένα της κάθε σχολικής μονάδας και κατάρτησαν 

το δικό τους Σχέδιο Δράσης, για τον τρόπο με τον 

οποίο θα υποδεχθούν τα παιδιά σε ένα ασφαλές 

σχολικό περιβάλλον.  

Με χαμόγελο και αισιοδοξία υποδεχόμαστε τα παιδιά στο ξεκίνημα αυτής της ιδιαίτερης 

και απαιτητικής σχολικής χρονιάς. Όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στην Παροικιακή 

Εκπαίδευση συναισθανόμαστε την ευθύνη που έχουμε για την υγεία των παιδιών και των 

οικογενειών τους. Όλες οι ενέργειες και συστάσεις  μας υπογραμμίζουν την έγνοιά μας 

για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών και της ευρύτερης Παροικίας μας. Η 

ανταπόκριση των παιδιών και των οικογενειών τους συγκινητική. Παράκλησή μου είναι 

όλοι οι γονείς να συνεργάζονται και να σέβονται τις υποδείξεις των Σχολικών Επιτροπών 

και των Διευθύνσεων των σχολείων. Μόνο έτσι θα πετύχουμε την ασφαλή προσέλευση 

και αποχώρηση από σχολείο.   

Αρκετά σχολεία στο παρόν στάδιο είναι αναγκασμένα να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους 

διαδικτυακά. Η εμπειρία που αποκτήθηκε την περσινή χρονιά τους επιτρέπει να 

οργανώσουν αποτελεσματικά διαδικτυακά μαθήματα. Στόχος μας όμως, είναι να  

διασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουν τα παιδιά να επιστρέψουν 

στο φυσικό χώρο του σχολείου τους.  

Εύχομαι η επιδημιολογική εικόνα να βελτιωθεί και να μπορέσουν πάλι τα παιδιά μας να  

χαίρονται ξέγνοιαστα τη φοίτησή τους στο Παροικιακό Σχολείο, χωρίς αποστάσεις και 

υγειονομικά πρωτόκολλα.    

Καλή σχολική χρονιά! 

Δρ. Βασιλική Κούμα 

Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη 

Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ)  
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Το Υπουργείο Παιδείας,Πολιτισμού, Aθλητισμού και Νεολαίας προτείνει το Νέο Αναλυτικό 

για τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία (Ε.Π.Σ) από το νηπιαγωγείο μέχρι την ΣΤ΄ τάξη του 

Δημοτικού (Είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΚΕΑ: http://kea.schools.ac.cy/ ). Το Νέο 

αυτό Αναλυτικό αποτελεί συνέχεια προηγούμενων προσπαθειών για συγγραφή Αναλυτικού για 

τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία (ΕΠΣ). Πριν καταλήξει στη σημερινή του μορφή ζητήθηκαν 

και λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των Εκπαιδευτικών της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής.   

Το Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα υιοθετεί μεθόδους διδασκαλίας δεύτερης και ξένης γλώσσας.    

Ως συνέπεια, το Αναλυτικό Πρόγραµµα των Παροικιακών Σχολείων υιοθετεί το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, το οποίο χρησιµοποιείται από όλα τα 

σύγχρονα Αναλυτικά Προγράµµατα Γλωσσών για ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και για άλλες 

χώρες ανά το Παγκόσµιο.  

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) χωρίζει τα επίπεδα 

γλωσσοµάθειας σε τρεις κατηγορίες: 

Βασικός Χρήστης               Επίπεδα ΚΕΠΑ Α1– Α2  

Ανεξάρτητος Χρήστης        Επίπεδα ΚΕΠΑ Β1 – Β2  

Ικανός Χρήστης                  Επίπεδα ΚΕΠΑ Γ1 – Γ2 

Για λόγους πρακτικούς στο συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραµµα, τα επίπεδα ΚΕΠΑ έχουν 

διαχωριστεί σε πιο μικρές υποκατηγορίες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα επίπεδα της κάθε 

τάξης του Παροικιακού Σχολείου ως εξής: 

Νηπιαγωγείο και Προδηµοτική    Επίπεδο Προ Α1 

 Τάξεις Α – Β                                    Επίπεδο Α1.1  

Τάξεις Γ – ∆                                    Επίπεδο Α1.2 

 Τάξεις Ε – Στ                                   Επιπεδο Α2. 1 

Τη σχολική χρονιά 2019-2020 οργανώθηκε επιμόρφωση και παρουσίαση του Νέου Αναλυτικού 

για όλους του εκπαιδευτικούς των  ΕΠΣ από τη Δρ. Σοφία Ιωάννου η οποία  εκτελούσε χρέη 

Αναπληρώτριας Διευθύντριας Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η Δρ. Ιωάννου είχε επίσης την γενική 

εποπτεία της παραγωγής διδακτικού υλικού για το  επίπεδο του Νηπιαγωγείου και της 

Προδημοτικής από ομάδα εκπαιδευτικών της ΚΕΑ. Στη συγγραφή του υλικού αυτού, 

καθοριστικός ήταν ο ρόλος της κ. Μαρίας Σιέλη, Σύμβουλος Προδημοτικής Εκπαίδευσης, την 

οποία ευχαριστούμε από καρδιάς. Το υλικό αυτό έχει ολοκληρωθεί, γίνεται ο τελικός έλεγχος 

και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΑ στον σύνδεσμο: «Εκπαιδευτικό Υλικό»  και στη 

συνέχεια «Σχέδια Μαθήματος σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό της Κυπριακής Εκπαιδευτικής 

Αποστολής». Μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί δύο Σχέδια Μαθήματος και  το σχετικό διδακτικό 

υλικό για την Ενότητα «Γνωριμία με το Σχολείο». Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς που 

διδάσκουν σε τάξεις Νηπιαγωγείου και Προδημοτικής να τα μελετήσουν και να τα εφαρμόσουν 

στην τάξη τους. Είναι ολοκληρωμένα Σχέδια Μαθήματος και αποτελούν πολύτιμη βοήθεια για 

τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΣ.  

Αναμένουμε φωτογραφικό υλικό από την εφαρμογή στην τάξη των μαθημάτων αυτών.  

Το Νέο Αναλυτικό για τα ΕΠΣ και Σχέδια Μαθήματος για τις τάξεις 

Νηπιαγωγείου και Προδημοτικής 



 4 

 

 

Πηγή: http://www.chiourea.gr/2020/06/10.html 

Καθώς προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια όλων μας,  καλό είναι να τηρούνται αυτές 

oι 10 εντολές στο σχολείο και όχι μόνο,  τις οποίες βρήκαμε στο διαδίκτυο και οι οποίες 

είναι γραμμένες με ομοιοκαταληξία, για ευκολότερη απομνημόνευση.  

Οδηγίες για την υγιεινή και την ασφάλεια  
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 Επιστροφή στα Ελληνικά Παροικιακά μας Σχολεία με χαμόγελα, με προσοχή και 
ασφαλώς με τήρηση των μέτρων προστασίας! 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020-2021  

Όλοι και όλες μαζί! Όλες και όλοι ασφαλείς! 
ΚΑΛΗ ΑΡΧΉ!!! 

… ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ …  

ΕΠΣ Leeds, Οι Τρεις Ιεράρχες  
Διεύθυνση.: 57 Harehills Av., Leeds, LS84EUΔευτ.:18:30-20:30 ενήλικες,  

Τετάρτη:17:30-19:30, Παρασκευή:18:00-20:00, Σάββατο: 10:00-16:30  

ΕΠΣ Camberwell, Επισκόπου Χριστοφόρου 

  Διεύθυνση.: 305 Camberwell, New Rd, London, SE50TF 

Σάββατο: 9:30-14:00 
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… ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ …  

ΕΠΣ Finchley  
Διεύθυνση: Summers Lane, London, N12 0QG 

Παρασκευή: 18:00—20:00, Σάββατο: 14:00—17:00  

ΕΠΣ Manor Hill 
Διεύθυνση: The Totteridge Academy, London, N20 8AZ 

Τετάρτη: 18:00—20:00, Σάββατο: 09:50—13:00  
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… ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ …  

ΕΠΣ Birmingham, Αγία Τριάδα   
Διεύθυνση: Magnet Centre, Park Approach, B23 7SJ, Erdington, Birmingham 

Contact Form : www.greeksat.org.uk  

ΕΠΣ Birmingham, Απ. Αντρέα 
 Διεύθυνση: 8 Arthur Place, Summer Hill Terrace, Birmingham, B1 3DA  

Website: https://orthandrewgreeksch.co.uk/ 
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 … ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ …  

ΕΠΣ Ashmole 
Διεύθυνση: Ashmole Academy, Cecil Road, Southgate, London N14 5RJ  

Σάββατο: 09:30 - 13:30 
Website: https://www.ashmolegreekschool.co.uk/ 

ΕΠΣ Wales, Cardiff 
Διεύθυνση: Greek Church St Cardiff CF105HA 

Website: https://www.gsow.co.uk/ 
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… ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ …  

ΕΠΣ  Αποστόλου Βαρνάβα, Wood Green 
Διεύθυνση: Finsbury Road, London N22 8PA  

Δευτέρα 5:30—7:30 λέσχη - 5:30 - 9:00 τάξη ενηλίκων, Σάββατο πρωί και απόγευμα  
https://www.facebook.com/stbarnabasgreekschool/  

ΕΠΣ  Potters Bar 
Διεύθυνση:  Chace Ave, Potters Bar EN6 5NP  

 https://www.greekschoolpottersbar.org/  
Σάββατο / Saturdays: 

Nursery to Year 2:  13:50 - 16:50 
(Drop off/Pick Up -  

Lower School Playground) 
Year 3 to A Level: 14:00 - 17:00  

(Drop off/Pick Up -  
      Upper School Entrance) 

Δευτέρα / Mondays: 
Year 4 to A Level 18:00- 20:00 (Online lessons) 
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… ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ …  

ΕΠΣ Eastbourne  
Διεύθυνση: Greek Orthodox Church of St Panteleimon and St Theodore,  

30 Cavendish Place, Eastbourne, East Sussex, BN21 3JB 
Τρίτη: 17:20-19:20, Σάββατο: 10:30 - 14:30 

Οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο με 
ενθουσιασμό και χαρά, μετά από τόσο καιρό 
που είχαν να δουν τους φίλους και τη 
δασκάλα τους.  

ΕΠΣ  Queenswell  
Finchley Catholic High School, Woodside Lane, North Finchley, London N12 8TA 

Σάββατο, 9:30—13:00 
 http://queenswellgreekschool.co.uk/ 
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… ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ …  

ΕΠΣ Αγ. Δημητρίου, Edmonton   
Διεύθ.: St Demetrios Church, Logan Road/Town Road, Edmonton, London N9 0LP  

http://www.saintdemetrios.org.uk/greek-school/ 

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ετελέσθη ο Αγιασμός της νέας Σχολικής Χρονιάς   στο 

Ελληνικό μας Σχολείο. 

Τον Αγιασμό τέλεσαν οι ιερείς της Κοινότητας μας του Αγίου 

Δημητρίου στο  Edmonton, o Ιερατικός Προϊστάμενος π. Ιωάννης Hookway  και ο  π. 

Ευάγγελος Λιασή.  

Παιδιά και εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν τον Αγιασμό που έγινε στον μεγάλο 

εξωτερικό  χώρο στάθμευσης δίπλα από το σχολείο και την εκκλησία. 

Ο π. Ιωάννης ευχήθηκε στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς να έχουν μια καλή 

ευλογημένη σχολική χρονιά, πρόοδο, και υγεία με τις οικογένειες τους.  Τα παιδιά 

επέστρεψαν με σειρά στις τάξεις τους  όπου ο π. Ιωάννης ευλόγησε στη συνέχεια τις 

σχολικές τάξεις και το σχολικό κτίριο.    

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
Τρίτη - Πέμπτη: 17:45 - 19:45  
Σάββατο: 09.30 - 13.30 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ …  

ΕΠΣ Bristol, The Hellenic School of St. Peter & St. Paul  
Διεύθυνση: The Old Vicarage, Claremont Street, Easton, Bristol, BS5 0UL  

Website : https://greekschoolofbristol.org.uk  

Την ίδια μέρα, τελέστηκε στον ιερό ναό της 

κοινότητας και ο αγιασμός για την έναρξη 

της νέας σχολικής χρονιάς, ο οποίος για 

πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε χωρίς την 

παρουσία μαθητών, λόγω της πανδημίας του 

κορονοϊού.  

Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, το εκπαιδευτικό προσωπικό και η σχολική επιτροπή του 

ΕΠΣ Απ. Πέτρου και Παύλου (The Hellenic School of St. Peter & St. Paul), στο 

Μπρίστολ, παρακολούθησαν ολοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την 

προστασία των παιδιών, τη διαχείριση της τάξης, καθώς επίσης και την ενσωμάτωση 

δημιουργικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών στη διδασκαλία των Ελληνικών ως 

δεύτερη γλώσσα.. 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
Τρίτη: 18:00—20:30 
Τετάρτη: 18:00—20:30 
Πέμπτη: 18:00—20:00 
Παρασκευή: 18.00 - 20.00 
Σάββατο: 10:00 - 13:00 
      13:30 - 16:30 
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… ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ …  

ΕΠΣ Αγ. Νικολάου, Acton 
Διεύθυνση: 3 Pierrepoint, Acton, W3 9JR 

Website: https://www.st-nicholas-greekschool.co.uk/ 

Ο π. Σταύρος τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό αυτή τη χρονιά όμως μόνο προς τους 

δασκάλους λόγω των συνθηκών. Λίγο αργότερα ξεκίνησαν οι προγραμματισμένες 

διελεύσεις των μαθητών ανά τάξη και σε συγκεκριμένο χρόνο. Οι γονείς και τα παιδιά 

είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους δασκάλους τους, να  τους γνωρίσουν, να 

τους ξαναδούν από κοντά μετά από τόσο καιρό αλλά και να παραλάβουν τα καινούρια 

βιβλία. 

Η καινούρια σχολική χρονιά ξεκίνησε διαφορετικά από τις άλλες, όμως, η πρώτη μέρα 

στο σχολείο δεν παύει να είναι ημέρα χαράς, γιορτής, αισιοδοξίας που σηματοδοτεί νέα 

ξεκινήματα, νέα ταξίδια γνώσεων με  καινούριους προορισμούς, όνειρα, χαμόγελα και 

ελπίδα. 

Το ΕΠΣ του Αγ. Νικολάου άνοιξε τις πόρτες του το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020  για 

να υποδεχθεί με χαρά γονείς και μαθητές. Φέτος η σχολική χρονιά ξεκίνησε 

διαφορετικά από τις άλλες, όπως και σε όλα τα σχολεία. Κι αυτό γιατί η πανδημία από 

πέρυσι έχει αλλάξει τα δεδομένα στα σχολεία και στην καθημερινότητα των 

εκπαιδευτικών και των παιδιών επιβάλλοντας την τήρηση των αποστάσεων, την 

αποφυγή συγχρωτισμού στις σχολικές αίθουσες και στους χώρους του σχολείου, τον 

περιορισμένο αριθμό μαθητών, το σχολαστικό καθαρισμό των χεριών, των τάξεων, του 

εξοπλισμού και  τη χρήση της μάσκας.  

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
Τετάρτη: 17.30 - 19.30 
Σάββατο: 09.30 - 13.00 
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Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πληροφορική στη σύγχρονη 

κοινωνία έχει γίνει  μέρος της καθημερινότητας μας.   

Μέσω του υπολογιστή ενημερωνόμαστε, 

επικοινωνούμε, διασκεδάζουμε, αλλά και εργαζόμαστε. 

Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές μας να 

χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, τόσο ως ψυχαγωγικό 

όσο και ως χρηστικό εργαλείο για τις σχολικές τους 

δραστηριότητες με σωστό τρόπο έτσι ώστε να 

μαθαίνουν και ταυτόχρονα να προφυλάσσονται από 

τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση του. 

Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο—E Safety 

  

UK— FIND OUT MORE ABOUT Ε-SAFETY  

 www.connectsafely.org/pdfs/fbparents.pdf - A guide to using Facebook.  

 https://www.commonsensemedia.org/blog/the-10-best-kid-friendly-minecraft-channels-
on-youtube?utm_source=October+2014+-
+Minecraft+Standalone&utm_medium=email&utm_campaign=weekly - Everything you 
need to know about Minecraft! 

 https://www.commonsensemedia.org/parent-concerns - A site that answers some FAQs. 

 https://www.getsafeonline.org/onlinesafetytips/#.VOsMWvmsV8q - 10 tips for staying 
safe online. 

 www.cyberstreetwise.com - A government we4bsite that advises you best on how to 
protect yourself, your family and your business.   

 www.digizen.org - Advice on cyberbullying and social networking.  

 https://www.thinkuknow.co.uk/  - This site has great resources for both parents and 
children with lots of videos to help. 

 http://www.kidsmart.org.uk/ - This site has lots of top tips and resources for both adults 
and children. 

 https://www.ceop.police.uk/ - Ηow to report a problem and how ceop are working with 
schools to help keep children safe. 

Για το λόγο αυτό παρακάτω σας παραθέτουμε συνδέσμους με ενημερωτικές πληροφορίες 

για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, οι οποίες απευθύνονται σε γονείς και παιδιά, που 

υπάρχουν στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας της Κύπρου:  

 Εκπαιδευτική Πύλη: http://www.schools.ac.cy/asfaleia_diadiktyo/ 

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety  

http://www.connectsafely.org/pdfs/fbparents.pdf
https://www.commonsensemedia.org/blog/the-10-best-kid-friendly-minecraft-channels-on-youtube?utm_source=October+2014+-+Minecraft+Standalone&utm_medium=email&utm_campaign=weekly
https://www.commonsensemedia.org/blog/the-10-best-kid-friendly-minecraft-channels-on-youtube?utm_source=October+2014+-+Minecraft+Standalone&utm_medium=email&utm_campaign=weekly
https://www.commonsensemedia.org/blog/the-10-best-kid-friendly-minecraft-channels-on-youtube?utm_source=October+2014+-+Minecraft+Standalone&utm_medium=email&utm_campaign=weekly
https://www.commonsensemedia.org/parent-concerns
https://www.getsafeonline.org/onlinesafetytips/#.VOsMWvmsV8q
http://www.cyberstreetwise.com/
http://www.digizen.org/
http://www.thinkuknow.co.uk/
http://www.kidsmart.org.uk/
http://www.ceop.police.uk/
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety
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ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

1. Αγόρασα καινούρια ___ ___ ___ ___ ___ ___  για να βάζω τα πράγματα που παίρνω 

μαζί μου στο σχολείο. 

2. Στην ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  μου έχω τα μολύβια, το σβηστήρι και τη 

ξύστρα μου . 

3. Το Σάββατο πηγαίνω στο ελληνικό  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  με τον αδελφό μου. 

4. Στην ___ ___ ___ ___  μου είμαστε δέκα παιδιά. 

5. Τη ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  μου στο ελληνικό σχολείο τη λένε κυρία Άννα. 

6. Με τον παππού και τη γιαγιά μιλάμε ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   γιατί δεν 

μιλάνε αγγλικά.  

7. Tο ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  στο σχολείο παίζω με τους φίλους μου.  

8. Στο ελληνικό σχολείο μαθαίνω να ___ ___ ___ ___ , να ___ ___ ___ ___ ___  και να 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ελληνικά.  

9. Η δασκάλα μου στο ελληνικό σχολείο μου ζήτησε να γράψω την ημερομηνία στον     

___ ___ ___ ___ ___ ___ . 

10. Όλα τα παιδιά γράψαμε τα ονόματά μας στο καινούριο ___ ___ ___ ___ ___ ___ και 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  που μάς έδωσε ο δάσκαλος. 

Ψάξε, βρες και γράψε τις 10 κρυμμένες λέξεις σχετικές με το σχολείο πιο κάτω: 

Τ Α Ξ Η Ω Ζ Β Ν Ο Σ Δ 

Ε Μ Ν Κ Τ Β Ζ Ω Α Χ Ι 

Τ Σ Ο Ο Σ Τ Ο Μ Ε Ο Α 

Ρ Ν Α Ζ Α Θ Ο Θ Λ Λ Λ 

Α Μ Π Ι Ν Α Κ Α Λ Ε Ε 

Δ Ι Ω Ψ Τ Ω Ο Δ Η Ι Ι 

Ι Ε Ζ Ω Α Υ Ζ Ι Ν Ο Μ 

Ο Α Γ Ζ Ζ Υ Ω Α Ι Β Μ 

Α Μ Ρ Ζ Κ Ω Κ Β Κ Ι Α 

Ο Δ Α Σ Κ Α Λ Α Α Β Ι 

Χ Δ Φ Ω Λ Ω Κ Ζ Λ Λ Μ 

Ν Ι Ω Λ Μ Ι Λ Ω Ω Ι Ω 

Κ Α Σ Ε Ν Τ Ι Ν Α Ο Μ 

ΚΑΣΕΝΤΙΝΑ  -  ΠΙΝΑΚΑ    -  ΤΕΤΡΑΔΙΟ    -  ΒΙΒΛΙΟ    -   ΔΙΑΒΑΖΩ    -  ΔΑΣΚΑΛ    -  ΕΛΛΗΝΙΚΑ    - ΓΡΑΦΩ    -    

ΜΙΛΩ   -  ΣΧΟΛΕΙΟ   -   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ     -   ΤΑΞΗ     -   ΤΣΑΝΤΑ 
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ...ΔΙΕΚΔΙΚΩ 

ΛΑΜΠΟΥΣΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΑΒΑ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

Η Λάμπουσα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της επαρχίας 
Κερύνειας και έδρα των διαφόρων επισκόπων Λαμπούσης 
με πρώτο επίσκοπο τον ‘Αγιο Ευλάλιο’ του οποίου το 
εκκλησάκι σώζεται κοντά στα ερείπια της αρχαίας 
Λάμπουσας, τα γνωστά «Καταλύματα».  H πόλη άκμασε 
από την Κλασική ως την Πρωτοβυζαντινή περίοδο κι 
ιδιαίτερα κατά τον 6ο και 7ο αιώνα μ.Χ, οπότε και 
καταστράφηκε από τις Αραβικές επιδρομές.  Οι κάτοικοι 
κατάφεραν να ξαναγυρίσουν πίσω μετά από αιώνες 
προσφυγιάς, όταν το 965 μ.Χ. ο Νικηφόρος Φωκάς 
ελευθέρωσε την Κύπρο από τους Άραβες.  
Χαρακτηριστικά δείγματα του πλούτου της, είναι οι δύο 
θησαυροί της Λάμπουσας, που βρέθηκαν εκεί, μεταξύ των 
οποίων σημαντικότερο εύρημα είναι μια σειρά από εννιά 
ασημένιους δίσκους που έχουν ανάγλυφες παραστάσεις 
από τη ζωή του Δαβίδ.  Πολλά αντικείμενα από τους 
θησαυρούς της Λάμπουσας εκτίθενται στο Κυπριακό 
Μουσείο, στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, 
το Βρετανικό Μουσείο και σε άλλα μεγάλα Μουσεία. 
Η Λάμπουσα μπορεί να μην ξανάζησε το μεγαλείο και τη 
λάμψη που είχε την περίοδο από το 2o μέχρι τον 7ο αιώνα 
μ.Χ., αλλά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέχρι σήμερα στην 
περιοχή, όπως είναι οι ναοί της «Αχειροποιήτου» και του 
«Αγίου Ευλαλίου», υποδηλούν ότι οι κάτοικοι διατήρησαν 
την αίγλη και τη λάμψη της Λάμπουσας και μετά το 10ο 
αιώνα μ.Χ. 
Σήμερα, ο αρχαιολογικός χώρος της Λάμπουσας βρίσκεται 
σε Τ/Κ στρατιωτική περιοχή και δεν γίνεται καμία 
προσπάθεια συντήρησης και προφύλαξης του χώρου. 
Υπάρχουν πληροφορίες για παράνομες εκσκαφές στην 
περιοχή και καταστροφής των ερείπιων της παλιάς πόλης.  
Η πολιτεία και οι θησαυροί όμως της Λάμπουσας 
αποτελούν και σήμερα ένα ιστορικό παράδειγμα και 
ταυτόχρονα ένα δυνατό μήνυμα για όλους, το οποίο έχει 
αρκετά κοινά σημεία με τη συμφορά που δέχτηκε η Κύπρος 
τον Ιούλιο του 1974.  
Οι κατακτητές έρχονται, λεηλατούν, αλλά σε γη που δεν 
τους ανήκει δεν μπορούν να ριζώσουν.  

 

LAMBOUSA,  KARAVAS/KYRENIA DISTRICT 

Lambousa was the first capital of 
the area of Kerynia and the 
headquarters of various Lambousa 
bishops with the first being “Saint 
Evlalios”, whose chapel still stands 
on the ruins of ancient Lambousa, 

known as “Katalymata”. The ancient city of 
“Lambousa” prospered from the Classical period up to 
the Early Byzantine period, when it was destroyed by 
the Arabs in the 7th C. Τhe inhabitants managed to 
return after centuries of displacement, when in 965 AD 
Nikiforos Phokas liberated Cyprus from the Arabs.  
The famous “Lambousa Treasures” found in the area, 
which include objects like jewellery, religious items 
and silver spoons demonstrate its economic and 
cultural growth. The most important part of the 
treasure is a collection of nine silver trays depicting 
scenes from the life of David. Items of the Lambousa 
treasures are kept in the Archaeological Museum of 
Cyprus, the New York Metropolitan Museum, the 
British Museum, and in other museums abroad. 
Lambousa may not have lived again the grandeur and 
brilliance it had during the period from the 2nd to the 
7th century AD, but monuments that can be found 
today in the Lambousa area, such as the temples of 
Acheiropoiitos and Saint Evlalios, indicate that the 
inhabitants maintained the fame and brilliance of 
Lambousa after the 10th century AD. 
Today the archeological site of Lambousa is located in 
the Turkish military area and no effort is made to 
protect or preserve this historical area. Rumours say 
that there have been many illegal excavations in the 
area and many of the ancient Lambousa ruins have 
been destroyed.  
The town and treasures of Lambousa are today an 
historical example, and at the same time a strong 
message for all, which has several common points 
with the destruction Cyprus suffered in July 1974. ... 
The conquerors come, pillage in a land that does not 
belong to them and where they cannot send out roots.   
 

Περιοχή “Καταλύματα” / Lampousa Katalym 1955  

Λαξευμένος 
βράχος 
στην αρχαία 
περιοχή της 
Λάμπουσας  

Source: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑ 

http://karavas.eu/en/karavas/karavas-yesterday-and-today/

history/ 
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Οι Θησαυροί της Λάμπουσας—Lambousa Treasures in British Museum 

Χρυσό περιδέραιο,  
ασημένιο κουταλάκι 
και δίσκος από τον 
πρώτο θησαυρό της 
Λάμπουσας που 
βρίσκονται στο 
Βρετανικό Μουσείο  

Ο πρώτος θησαυρός της Λάμπουσας βρέθηκε στα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα και αγοράστηκε, 
τουλάχιστον το πιο μεγάλο μέρος του, από το Βρετανικό Μουσείο το 1899. Ο θησαυρός αυτός 
περιλαμβάνει: ένα ασημένιο θυμιατό διακοσμημένο με τις μορφές του Χριστού, της Παναγίας και των 
Αποστόλων Πέτρου, Παύλου, Ιωάννη και Ιακώβου, ένα μεγάλο βαθύ δίσκο, ένα μικρότερο δίσκο και 
αριθμό ασημένιων κουταλιών από τα οποία 24, με διάφορες παραστάσεις βρίσκονται στο Βρετανικό 
Μουσείο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον πρώτο θησαυρό της Λάμπουσας συμπεριλαμβάνονται ακόμα 12 
ασημένια κουταλάκια για τα οποία δεν υπάρχουν στοιχεία που βρίσκονται σήμερα. 

The first treasure was found during the late 19th century and was bought, at least a large portion of it, 
by the British Museum in 1899. This treasure includes a silver thurible decorated with the forms of 
Christ, the Virgin Mary and Apostles Peter, Paul, John and Jacob, a large deep tray, a smaller tray and 
a number of silver spoons of which 24 with various representations are in the British Museum. 

According to sources, the first Lambousa treasure includes another 12 silver spoons and there is no 
information regarding their whereabouts. 

In the Museum of Cyprus, in Nicosia, there are various other gold objects, mainly jewelry, coming 
from the second treasure of Lambousa. 

Πήγή:  

Κείμενα και φωτογραφίες από 

την Ιστοσελίδα του Δήμου 

Καραβά 

http://karavas.eu/en/karavas/

karavas-yesterday-and-today/

history/#toggle-id-1 

First Cyprus Treasure displayed in the British Museum 


