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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

Την Τετάρτη 24/11/2021, οι εκπαιδευτικοί και η Επιθεωρήτρια – Προϊσταμένη της ΚΕΑ, είχαν την χαρά   
να υποδεχτούν και να συνομιλήσουν με την ηγεσία της ΠΟΕΔ για τις συνθήκες εργασίας και 
εργοδότησης των εκπαιδευτικών της ΚΕΑ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο χώρο του 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού. Ευχαριστούμε την κοινότητα και την διεύθυνση του σχολείου για τη 
φιλοξενία και μακαρίζουμε τη μνήμη του ιερέα της κοινότητας Αντρέα Χατζησαββή, που στη μνήμη του 
μας προσφέρθηκε ρόφημα και εδέσματα. 

Είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε και να ενημερωθούμε για συνδικαλιστικά θέματα και εξελίξεις από 
την Πρόεδρο της ΠΟΕΔ κ. Μύρια Βασιλείου, τον Γενικό Γραμματέα κ. Χάρη Χαραλάμπους, τον 
Αντιπρόεδρο κ. Απόστολο Σκουρουπάτη και τον Β. Γενικό Γραμματέα κ. Κώστα Κωνσταντίνου που 
αποτελούσαν την αντιπροσωπεία της ηγεσίας της ΠΟΕΔ. Οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ είχαν την ευκαιρία 
να ενημερώσουν την ηγεσία της ΠΟΕΔ για θέματα που τους απασχολούν τόσο στην ολομέλεια της 
συνάντησης, όσο και ιδιαιτέρως. Ελπίζουμε η άμεση επικοινωνία μας και η ενημέρωση που έγινε να 
αξιοποιηθεί με παραγωγικό τρόπο και να ενισχύσει τις προσπάθειες μας για αναβάθμιση και βελτίωση 
των υπηρεσιών που προσφέρει η ΚΕΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Σε μια ευχάριστη και φιλική ατμόσφαιρα συνεχίστηκε η αλληλογνωριμία και ενημέρωση με την ηγεσία, 
της ΠΟΕΔ κατά τη διάρκεια γεύματος που πρόσφερε η ΠΟΕΔ στους εκπαιδευτικούς της ΚΕΑ. Ήταν 
πραγματικά μια χρήσιμη και ευχάριστη μέρα για όλους μας. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΑ 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

Το Σάββατο 27/11/2021 η αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔ συνοδευόμενη από την Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη 
της ΚΕΑ επισκέφτηκαν δύο Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία. Το πρωινό επισκέφτηκαν το ΕΠΣ του Αγίου 
Ελευθερίου. Εκεί τους υποδέχτηκαν η πρόεδρος της σχολικής επιτροπής κ. Ρέα Χειμώνα μαζί με άλλα μέλη 
της σχολικής επιτροπής και ο εκπαιδευτικός της ΚΕΑ κ. Αντώνης Αντωνίου που έχει την ευθύνη 
διεύθυνσης του σχολείου. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η συντονίστρια των σχολείων της 
Αρχιεπισκοπής κ. Ισμήνη Χατζηγιάννη. Ενημερώθηκαν από την σχολική επιτροπή και τον υπεύθυνο 
διεύθυνσης του σχολείου για τη λειτουργία και τους στόχους του σχολείου τους. Ξεναγήθηκαν στις τάξεις, 
όπου γνώρισαν και συνομίλησαν με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Αναγνωρίζουμε τις αξιέπαινες 
προσπάθειες τους για βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και τους συγχαίρουμε για το έργο που 
επιτελούν. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, το ίδιο κλιμάκιο επισκέφτηκε το ΕΠΣ του Hazelwood που υπάγεται στα 
σχολεία του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. Την διεύθυνση του σχολείου έχει ο εκπαιδευτικός της ΚΕΑ, κ. 
Λοϊζος Ευθυμίου. Η ηγεσία της ΠΟΕΔ και η κ. Κούμα πέρασαν από όλες τις τάξεις και συνομίλησαν με τα 
παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. 

Ελπίζουμε η επίσκεψη της ηγεσίας στην ΚΕΑ στα ΕΠΣ να έδωσε την απαραίτητη ανατροφοδότηση στην 
ΠΟΕΔ για δράσεις που θα έχουν ως γνώμονα την ενίσχυση και βελτίωση της παροικιακής εκπαίδευσης.  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔ ΣΕ ΕΠΣ 
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΣ “G.L.E.E POTTERS BAR”  

DAME ALICE OWEN’S school, Dugdale Hill Lane, Potters Bar EN6 2DU  

Home | Greek School of Potters Bar (greekschoolpottersbar.org)  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021, με ευκαιρία την μετακόμιση του σχολείου σε νέο κτήριο, τελέστηκαν με 

κάθε επισημότητα τα εγκαίνια για τη λειτουργία του ΕΠΣ του Potters Bar στο νέο του χώρο. 

Το Ανεξάρτητο Ελληνικό Σχολείο του Potters Bar ιδρύθηκε τον Σεπτέμβρη του 1979 με μικρό αριθμό 

μαθητών και δασκάλων και για έξι σχεδόν χρόνια λειτουργούσε στα κτήρια του Mount Grace School.  

Από τον Μάρτη του 1985 στεγάστηκε στα κτήρια του Oakmere School.  Από τον Σεπτέμβρη του 2021 

λειτουργεί στο Dame Alice Owens School. 

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν: Η δήμαρχος του Hertsmere 
- Cllr Anne Swerling, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου 
στο Ην. Βασίλειο κ. Ανδρέας Κακουρής μετά της 
συζύγου του κ. Kareen Farrell Κακουρή, η επιθεωρήτρια
-προϊσταμένη της ΚΕΑ κ. Βασιλική Κούμα, ο ιερατικός 
προϊστάμενος του ιερού ναού των Δώδεκα Αποστόλων  
πάτερ Ιωσήφ Παλιούρας, ο δήμαρχος του Welwyn 
Hatfield Cllr Peter Hebden, ο δημοτικός σύμβουλος και 
τέως μέλος της σχολικής επιτροπής του ελληνικού 
σχολείου κ. Γιώργος Μιχαηλίδης και  ο κ. Aran 
Wileman, υπεύθυνος διαχείρισης των εγκαταστάσεων 
του σχολείου Dame Alice Owen's. 

https://www.greekschoolpottersbar.org/
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

Το Σάββατο 20/11/2021, το ΕΠΣ Finchley, πραγματοποίησε την καθιερωμένη του χοροεσπερίδα στο 

ξενοδοχείο Royal National. Τη χοροεσπερίδα τίμησε με την παρουσία του ο Ύπατος Αρμοστής της 

Κύπρου κ. Αντρέας Κακουρής με την σύζυγό του κ Kareen Farrell Κακουρή Παρευρέθηκαν η 

Επιθεωρήτρια Προϊσταμένη της ΚΕΑ, κ. Βασιλική Κούμα, η Σύμβουλος Εκπαίδευσης της Πρεσβείας 

της Ελλάδας κ. Ειρήνη Βερώνη,  εκπαιδευτικοί, γονείς και φίλοι του σχολείου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο 

διευθυντής του σχολείου κ. Μιχάλης Έλληνας, ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής κ. Γιώργος 

Κωνσταντίνου και ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Αντρέας Κακουρής.  

Όπως κάθε χρόνο, όλα τα παιδιά του σχολείου παρουσίασαν ελληνικούς και κυπριακούς χορούς. 

Εντυπωσίασαν με την πειθαρχία και την λεβεντιά με την οποία χόρεψαν και καταχειροκροτήθηκαν  από 

όλους. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στις δασκάλες χορού για την εξαιρετική παρουσία τους.  

Στο ΕΠΣ Finchley φοιτούν 174 παιδιά κατανεμημένα σε 16 τμήματα. Το σχολείο λειτουργεί δύο φορές 

τη βδομάδα, κάθε Παρασκευή 6:00 - 8:00 μ.μ. και κάθε Σάββατο 2:00—5:00 μ.μ. Λειτουργούν τάξεις 

από το επίπεδο του νηπιαγωγείου μέχρι το επίπεδο του Α΄ Level.   

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΠΣ FINCHLEY  
The Compton School, Summers Lane, Finchley, London, N12 0QG 

Finchley Greek School | North Finchley | Finchley Greek School  

https://www.finchleygreekschool.co.uk/
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

Το Σάββατο 6/11/2021 το ελληνορθόδοξο ημερήσιο σχολείου του Αγίου Κυπριανού σε συνεργασία με το 

ΕΠΣ του Αγίου Κυπριανού οργάνωσαν από κοινού εορταστική χοροεσπερίδα. Στην εκδήλωση αυτή 

παρευρέθηκαν πρωτεργάτες της ίδρυσης και λειτουργίας των σχολείων αυτών, γονείς και φίλοι του 

σχολείου καθώς και η Προϊσταμένη της ΚΕΑ. Χαιρετισμό στην χοροεσπερίδα απηύθυνε ο διευθυντής 

του ημερήσιου σχολείου κ. Christopher Vradis,  η υπεύθυνη για τη διεύθυνση του ΕΠΣ κ. Γεωργία 

Χριστοδούλου και η κ. Αντωνία Καστελανίδου, μία εκ των πρωτεργατών της ίδρυσης και λειτουργίας 

τόσο του ημερήσιου όσο και του παροικιακού σχολείου του Αγίου Κυπριανού. 

Tο 2000, άνοιξε τις πόρτες του το πρώτο ημερήσιο κρατικό ελληνορθόδοξο σχολείο στην Αγγλία, Άγιος 

Κυπριανός. Ήταν το αποτέλεσμα  μίας επίπονης εργασίας του Σ.Ε.Γ.Α (Σύνδεσμος Ελλήνων για τη 

Γλωσσική Ανάπτυξη) ή GALE ( Greek Association for Language Enhancement) με τη στήριξη του 

μακαριστού πρώην Αρχιεπίσκοπου Θυατείρων και μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριου.  

Το σχολείο ακολουθεί κανονικό ωράριο εργασίας, όπως και τα αγγλικά σχολεία και εφαρμόζεται το 

αγγλικό Αναλυτικό Πρόγραμμα μαθημάτων, διασκευασμένο όμως ανάλογα, ώστε να εξυπηρετούνται οι 

θρησκευτικές και πολιτιστικές ανάγκες των ελληνικής καταγωγής μαθητών του.  

Το Σεπτέμβρη του 2000 το Δημοτικό Ομολογιακό Σχολείο Άγιος Κυπριανός, δέχτηκε τους πρώτους 57 

μαθητές, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν ελληνοκυπριακής καταγωγής.  Σήμερα τα παιδιά με 

ορθόδοξο δόγμα είναι περίπου 30%, και με ελληνικές καταβολές περίπου 10%.  To σχολείο αξιολογείται 

μέσα στα πρώτα είκοσι σχολεία του Δημαρχείου του Croydon!!!  

Στο σχολείο αυτό, αν και ανήκει στην Τοπική Εκπαιδευτική Αρχή του Croydon, παραχωρούνται δωρεάν 

εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ, που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας.  

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

Springfield Rd, Thornton Heath, CR7 8DZ  
Greek Community School at St. Cyprian’s (stcyprians.co.uk)  

https://www.stcyprians.co.uk/
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Το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, η Επιθεωρήτρια Προϊσταμένη της ΚΕΑ, κ. Βασιλική Κούμα επισκέφτηκε το 

σχολείο  της κοινότητας του Maidstone. Το σχολείο βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία και 

λειτουργεί στους χώρους του αγγλικού σχολείου Thomas Aveling στο Ρότσεστερ. Λειτουργούν τάξεις 

μέχρι το επίπεδο GCSE και δέχονται παιδιά από 6 ετών και πάνω. Στο σχολείο φοιτούν 29 παιδιά 

κατανεμημένα σε πέντε τμήματα. Τη διεύθυνση του σχολείου έχει ο εκπαιδευτικός της ΚΕΑ κ. Μάριος 

Δημοσθένους. Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής είναι ο κ. Απόστολος Φανάρης. Το σχολείο λειτουργεί 

κάθε Σάββατο από τις 09.45 π.μ. έως τις 13.30 μ.μ. 

Το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο στο Maidstone του Κεντ, ιδρύθηκε το 1990 με την πρωτοβουλία 

ελληνοκυπρίων που ήθελαν να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 

όπου τα παιδιά τους θα μάθαιναν την ελληνική τους γλώσσα, τις ρίζες και την πίστη τους καθώς και την 

ελληνική πολιτιστική κληρονομιά τους. Οι πρώτοι άνθρωποι που ίδρυσαν το ελληνικό σχολείο ήταν ο κ. 

Βασίλης Ολυμπίου, ο κ. Φοίβος Καρντάνας και η κ. Όλγα Μπράντσοου. 

Από τότε που άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του σε μαθητές και οικογένειες, το ελληνικό σχολείο 

του Maidstone πέρασε από πολλές αλλαγές για να έρθει στη σημερινή του μορφή.   

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ -ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗΣ  ΣΤΟ ΕΠΣ MAIDSTONE 

ΕΠΣ “MAIDSTONE”  
Arethusa Road, Rochester, Maidstone, ME1 2UW  

Maidstone Greek School – Language – Culture – Tradition  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

https://maidstonegreekschool.co.uk/
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου επισκέφτηκε τον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Αντρέα στο Birmingham, ο 

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτας για να τελέσει τον Όρθρο και 

τη θεία λειτουργία επί τη ευκαιρία του εορτασμού του Απ. Ανδρέα. Αντιπροσωπεία παιδιών, συνοδευόμενα 

από τη διευθύντρια του σχολείου και εκπαιδευτικούς του σχολείου παρευρέθηκαν στην αρχιερατική θεία 

λειτουργία.   

Το ΕΠΣ του Αποστόλου Αντρέα στο Birmingham προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ελληνική κοινότητα των 

Midlands εδώ και 60 χρόνια. Από το 1958, τόσο οι δάσκαλοι όσο και η σχολική επιτροπή εργάζονται 

ακούραστα για να παρέχουν στα παιδιά την καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική και κοινοτική εμπειρία. Όταν το 

σχολείο άνοιξε για πρώτη φορά το 1958, στεγαζόταν σε καφετέρια, ενώ σήμερα έχει τους δικούς του χώρους 

στο κέντρο του Birmingham, δίπλα στον ελληνορθόδοξο καθεδρικό ναό του Αποστόλου Ανδρέα. 

Όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, ο στόχος των ΕΠΣ παραμένει πάντα ο ίδιος, η διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας και η διατήρηση της εθνικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας των παιδιών μας. Στόχος 

είναι τα παιδιά μας να αποκτούν γνώση της ελληνικής ιστορίας, των εθίμων και των παραδόσεων, των 

παραδοσιακών χορών και τραγουδιών και φυσικά του ελληνορθόδοξου πολιτισμού.  

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών του σχολείου είναι 76 και είναι κατανεμημένα σε δέκα τμήματα από το 

επίπεδο του νηπιαγωγείου μέχρι το επίπεδο A Level. Τη διεύθυνση του σχολείου έχει η εκπαιδευτικός της 

ΚΕΑ κ. Παναγιώτα Μάγου-Σέργη. Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής είναι ο κ. Πέτρος Νικολαΐδης. 

ΕΠΣ του “, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ”, στο BIRMINGHAM  
8 Arthur Place, Summer Hill Terrace, Birmingham, B1 3DA  

Greek School of Apostolos Andreas – Our vision is as grand as our history (orthandrewgreeksch.co.uk)  

ΓΙΟΡΤΗ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΑ BIRMINGHAM 

http://orthandrewgreeksch.co.uk/
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή και το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελληνικής 

Πρεσβείας σε συνεργασία με τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο, προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες 

διευθετήσεις, ώστε το θεατρικό έργο «ΑΘΑΝΑΤΕΣ», σε κείμενο Τάνιας Χαροκόπου και σκηνοθεσία 

Λεωνίδα Λοϊζίδη, να ανεβεί και για τα παιδιά των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων στο Λονδίνο. 

 

Στη θεατρική παράσταση «ΑΘΑΝΑΤΕΣ» συμμετείχαν οι ηθοποιοί: Μαίρη Βιδάλη, Χρυσάνθη 

Γεωργαντίδου, Κωνσταντίνος Ζαμπάρας και Βασίλης Μπατσακούτσας. 

 Οργανώθηκαν δύο μαθητικές παραστάσεις: 

1. Το Σάββατο 13/11/2021 από τις 11:30-13:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Παναγίας 

στο Wood Green, 22A Trinity Road, N22 8LB 

2.  Το Σάββατο 13/11/2021 από τις 15:00-16:30, στο χώρο του παροικιακού σχολείου Potters Bar,  Dame 

Alice Owen's School Dugdale Hill Lane, Potters Bar, EN6 2DU 

Χορηγός των δύο αυτών μαθητικών παραστάσεων ήταν το Christos Lazari Foundation. 

 

Πρόκειται για μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση για την ηρωική ελληνική επανάσταση του 1821, η 

οποία εστιάζει στη ζωή και τον αγώνα των εμβληματικών γυναικών που τη σημάδεψαν ανεξίτηλα, της 

Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και της Μαντούς Μαυρογένους.  

 

Όλες οι θεατρικές παραστάσεις του έργου «ΑΘΑΝΑΤΕΣ» πραγματοποιήθηκαν μέσα στα πλαίσια του 

εθνικού προγράμματος εορτασμών για τα 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 

1821 και υπό την αιγίδα της Επιτροπής “ΕΛΛΑΔΑ 2021”. Η πρωτοβουλία αυτή στηρίχθηκε από 

την  Κυπριακή Ύπατη  Αρμοστεία, την Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο, την Ιερά Αρχιεπισκοπή 

Θυατείρων και την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία.  

 

Τα παιδιά που παρακολούθησαν την παράσταση απόλαυσαν μια συγκινητικά όμορφη παράσταση και 

ταυτόχρονα διδάχτηκαν πτυχές της Επανάστασης του1821. 

Μαθητικές Παραστάσεις για το θεατρικό έργο «ΑΘΑΝΑΤΕΣ» 
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Χρήσιμες πληροφορίες για την προετοιμασία της εξέτασης  

GCE Advanced Level in Greek  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

“A Level Greek - Οδηγός επιτυχίας” - 

Πιστοποίηση ελληνομάθειας (greek-language.gr)  

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία - Αρχική σελί-

Σε διαδικτυακή συνάντηση των εκπαιδευτικών της ΚΕΑ,  την Τετάρτη 10/11/2021 η εκπαιδευτικός κ. 

Παναγιώτα-Μάγου Σέργη, μας παρουσίασε χρήσιμες πληροφορίες και μοιράστηκε μαζί μας την εμπειρία 

που έχει για την προετοιμασία και τις εξετάσεις A Level. Θεωρούμε πολύ βοηθητικές τις πληροφορίες 

που μοιράστηκε μαζί μας, για αυτό δημοσιεύουμε τα κύρια σημεία της παρουσίασης αυτής.  

https://www.openbook.gr/a-level-greek/
https://www.greek-language.gr/certification/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

Εργασίες για τον Καβάφη (Modern Greek 

Αρχείο Καβάφη – Ένα αρχείο ανοιχτό σε όλους – 

Ιστορικοί Περίπατοι 

Το χρονικό της κατοχής Α΄ - 

https://latistor.blogspot.com/2010/03/blog-post_7617.html
https://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive
https://www.youtube.com/watch?v=BHQzlCOZ0j8
https://www.youtube.com/watch?v=l80fgUoKTD0
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΣ - ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

 

ΕΠΣ “ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ KINGSTON”  
Borough Road, Kingston-Upon-Thames, Surrey, KT2 6BD  

Kingston Greek School of St George  

Η Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στο σχολείο του Αγίου 
Γεωργίου  έγινε  το Σάββατο 23 Οκτωβρίου,  με φυσική 
παρουσία.  

Μερικές τάξεις, επειδή παρουσιάστηκαν κρούσματα Covid,  
έκαναν τη γιορτή μέσω διαδικτύου.  

 

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου, μια 
μικρή αντιπροσωπεία παιδιών με 
τους δασκάλους τους συνόδευσαν τις 
σημαίες για την δοξολογία  που  
τελέστηκε στην εκκλησία από τον 
Αρχιμανδρίτη πατέρα Αιμιλιανό 
Παπαδάκη. Άκουσαν τον πανηγυρικό 
από την Δρ. Βασιλική Παπαλόη – 
Θεοδοσοπούλου, δασκάλα της Στ1 – 
Στ2  Ελληνομάθεια και απήγγειλαν 
ποιήματα.   

Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου 

Την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, το ΕΠΣ Milton Keynes γιόρτασε 
την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ο εορτασμός έγινε στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αμβροσίου και Στυλιανού στο Stony Stratford, όπου 
φιλοξενείται το Ελληνικό́ σχολείο. Τη γιορτή́ παρακολουθήσαν 
γονείς και κηδεμόνες των παιδιών του σχολείου,  και πρώην μαθητές 
και μαθήτριες με τις οικογένειές τους. 

Τα  παιδιά́ παρουσίασαν καλλιτεχνικό́ πρόγραμμα με απαγγελία 
ποιημάτων και τραγούδια. Στο τέλος της γιορτής, η Ειρήνη Σαριδάκη 
μαζί με τον πατέρα της Professor Γιώργο Σαριδάκη, τραγούδησαν 
παραδοσιακά τραγούδια με συνοδεία κριτικής λύρας. 

Τη διεύθυνση του σχολείου έχει η εκπαιδευτικός της ΚΕΑ Δρ Χαρά 
Ορθοδόξου. Την σχολική́ επιτροπή́ απαρτίζουν οι ακόλουθοι: Άννα 
Ανθή (Προέδρος), Κώστας Αλεξανδρίδης. 

ΕΠΣ “MILTON KEYNES”  
London Rd., Stony, Stratford, MK111JA  

 

Επέτειος του ΟΧΙ 

https://kingstongreekschool.blogspot.com/
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

 

ΕΠΣ “ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ”, LEYTON 
113 Ruckholt Rd, Leyton, E10 5NT  

leytongreekschool@gmail.com  

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την γιορτή για την 28η 
Οκτωβρίου, που έγινε παρουσία των γονιών.  

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους δασκάλους τους.  

Το σχολείο λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις  09:00-13:00. 

Την διεύθυνση του σχολείου έχει ο εκπαιδευτικός της ΚΕΑ 
κ. Αντώνης Αντωνίου. 

Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου 

mailto:leytongreekschool@gmail.com
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

Το σχολείο Επισκόπου Χριστοφόρου, 
στο Camberwell,  προσφέρει μαθήματα 
ελληνικών, κάθε Σάββατο για μαθητές 
από το νηπιαγωγείο μέχρι και τα GCSE.  

Οι φωτογραφίες είναι από την επίσκεψη 
της Συντονίστριας των Σχολείων της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και 
Μ.Β. κας Ισμήνης Χατζηγιάννη, το 
Σάββατο 13/11/2021. 

ΕΠΣ “Επισκόπου Χριστοφόρου”, στο Camberwell  
305 Camberwell, New Rd, London, SE5 0TF  

Επίσκοπος Χριστόφορος Ελληνικό Σχολείο (bishopchristophoros.org.uk)  

Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας βρίσκεται στο Welling του 
Κεντ και είναι ανοιχτό για μαθητές από 5 ετών έως ενήλικες. 
Λειτουργούν τάξεις από το νηπιαγωγείο μέχρι και τα GCE, όπως 
και τάξεις Α1, Α2 και Α3 για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. 
Τα μαθήματα γίνονται Σάββατα από τις 9:30 έως τις 16:00. 

Οι φωτογραφίες είναι από προγραμματισμένη εκπαιδευτική 
εκδρομή, με τους μαθητές ηλικίας από 8 ετών και πάνω του 
σχολείου, οι οποίοι επισκέφτηκαν το εθνικό ναυτικό μουσείο 
του Γκρήνουιτς, το Σάββατο 20/11/2021. 

Η ξενάγηση έγινε από την επαγγελματία ξεναγό, κυρία Θέμις 
Χαλβαντζή,  η οποία παρείχε ειδικές γνώσεις και αφήγηση 
ιστοριών στα ελληνικά και στα αγγλικά, κάτι που απόλαυσαν 
όλα τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι που τα συνόδευαν.  

ΕΠΣ του “Σωτήρος Χριστού”, στο Welling 
3 St. Michaels Rise, Okehampton Crescent, Welling, Kent, DA16 1DF  

info@ctsgreekschool.org  

http://bishopchristophoros.org.uk/about.html
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ KINGSTON  
Borough Road, Kingston-Upon-Thames, Surrey, KT2 6BD  

Kingston Greek School of St George  

Εργασίες μαθητών των Ε1 και Ε2 τάξεων για τις γυναίκες της Πίνδου 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΣ 

Οι γυναίκες του «40» 

 Αψήφησαν το κρύο και τα χιόνια 

 Πρόσφεραν βοήθεια και συμπόνια στους φαντάρους 

 Αντιλαλούσαν το σύνθημα ΑΕΡΑ 

 Πρόσφεραν παντού κάθε υπηρεσία 

 Ήταν πάντα πρόθυμες για καθεμιά θυσία 

 Κουβαλάγανε στους μαχητές τις σφαίρες 

 Δόμο άνοιγαν τις χιονισμένες μέρες 

 Αγρυπνάγανε μέσα στα χειρουργεία 

 Τον ασύρματο είχαν σε λειτουργεία 

 Κάλτσες έπλεκαν για τους φρουρούς στο σκοτάδι 

 Φέρνανε κάποιο μήνυμα σε κάποιο πατριώτη 

https://kingstongreekschool.blogspot.com/
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

ΕΠΣ Brighton 
Carlton Hill, Brighton BN20GW  

Greek School – The Greek Orthodox Church (greekchurchbrighton.co.uk)  

Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου, το Ελληνικό 
Παροικιακό Σχολείο του Brighton γιόρτασε 
τη γιορτή του Πολυτεχνείου  

Τα παιδιά της Γ΄ τάξης έφτιαξαν το περιστέρι 
της ειρήνης, ενώ τα παιδιά της Α΄ 
προχωρημένης έφτιαξαν αφίσες προς 
ανάμνηση της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. 

ΠΟΔήΛΑΤΟ: Πολυτεχνείο 1973(αντιστοίχιση) (podilato98.blogspot.com)  

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973 

στο Πολυτεχνείο και 

φώναζαν συνθήματα. 

και  προκάλεσαν λαϊκή 

εξέγερση. 

πτώση της δικτατορίας 

λίγο αργότερα. 

της εξέγερσης του 

Πολυτεχνείου. 

και διαλύουν τη 

φοιτητική εξέγερση. 

εγκατάστησε στην 

Ελλάδα δικτατορία. 

Στις 17 Νοεμβρίου 

γιορτάζουμε την επέτειο 

Το 1967 μια ομάδα 

στρατιωτικών 

Το Νοέμβριο του 1973  

φοιτητές κλείστηκαν 

Εγκατέστησαν 

ραδιοφωνικό σταθμό 

Τα τανκς μπαίνουν στο 

Πολυτεχνείο 

Όμως η εξέγερση αυτή 

συντέλεσε στην 

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 

1  . 

 

2  . 

 

3  . 

 

4  . 

 

5  . 

 

6  . 

 α 

 

 β 

 

 γ 

 

 δ 

 

 ε 

 

 ζ 

On November 17 we celebrate the anniversary  

of the “Athens Polytechnic uprising”  

In 1967 a group of far-right  army officers seized power   

On November 1973 students barricade themselves  

A radio transmitter was set up  by the students broadcasting  across 

 Tanks entered the Athens Polytechnic campus  

The Athens Polytechnic uprising  triggered a series of events   and established a dictatorial government  in Greece  

and disperse the student uprising. 

that put an end to the military regime a few months later. 

messages which caused a civilian uprising  

in the Polytechnic shouting slogans against the military regime. 

(1δ, 2ζ, 3α, 4β, 5ε, 6γ) 

“Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία”  

“Bread-Education-Freedom”  

https://www.greekchurchbrighton.co.uk/greek-school/?fbclid=IwAR3fV6y1e8ru9QLVSrd_4GbwRc4uNjlsSRK9Eyyszdxmvkx_bdK1VS5XGkc
https://podilato98.blogspot.com/2015/11/Polytexneio-1973-antistoixisi.html
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

ΕΠΣ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Acton» 
3 Pierrepoint Rd, Acton, W39JR  

St. Nicholas Greek School — West Acton, London (st-nicholas-greekschool.co.uk)  

 

Γράφω «Πώς περνώ το Σαββατοκύριακο μου» 

Εργασίες μαθητριών της Δ' Τάξης του Αγίου 
Νικολάου, Acton, με θέμα «Πώς περνώ το 
Σαββατοκύριακο με την οικογένειά μου».  

Μερικές φορές 

βγαίνουμε έξω για 

φαγητό σε εστιατόριο. 

Το φαγητό είναι πάντα 

ωραίο. Μιλάμε για την 

εβδομάδα μας 

περιμένοντας το 

φαγητό μας. 

«Ειρήνα Μίρζα» 

Το Σαββατοκύριακο το περνάω με την 

οικογένειά μου. Κάποιες φορές τρώμε το 

αγαπημένο μου φαγητό, χοιρινές μπριζόλες. 

«Αθηνά Κουκουναράκη» 

Μερικές φορές βλέπουμε 

πολύ ωραίες ταινίες και ο 

μπαμπάς φτιάχνει ποπ-κορν. 

«Αθηνά Κουκουναράκη» 

Το Σαββατοκύριακο μου 

πηγαίνω κάποιες φορές στο 

πάρκο. Υπάρχουν πολλά 

πράγματα να κάνω εκεί, αλλά το 

αγαπημένο μου είναι το  πάρκο 

του σκέιτμπορντ.  

«Ειρήνα Μίρζα» 

https://www.st-nicholas-greekschool.co.uk/
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

 

 

 

Η Αλυκή της Λάρνακας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αλυκή στην Κύπρο και είναι έκτασης 2,2 
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το 1997 ανακηρύχθηκε προστατευόμενη περιοχή βάσει της κυπριακής 
νομοθεσίας περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής και σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικότοπους. Είναι μια σημαντική προστατευόμενη περιοχή (Συνθήκη 
Ramsarκαι Δίκτυο NATURA 2000) κι ένας από τους πιο σημαντικούς βιότοπους στην Ευρώπη για τα 
υδρόβια πτηνά. . (source: Αλυκή Λάρνακας (visitcyprus.com)   

Η Αλυκή βρίσκεται νοτιοδυτικά της πόλης της Λάρνακας και ανατολικά των χωριών Μενεού και 
Δρομολαξιάς. Η περιοχή, γνωστή στους ντόπιους ως «Αλυκή», είναι στην πραγματικότητα μια από τις 
τέσσερις λίμνες που βρίσκονται στην Λάρνακα. Μαζί με τη λίμνη Ορφανή, τη λίμνη Σόρος και τη λίμνη 
του αεροδρομίου, οι λίμνες καλύπτουν συλλογικά μια συνολική έκταση 1.761 εκταρίων.  

Σύμφωνα με το θρύλο, η αλμύρα της λίμνης πηγάζει από το αίτημα του Αγίου Λάζαρου, σε μια γυναίκα, 
για φαγητό και ποτό. Όταν αυτή αρνήθηκε, ισχυριζόμενη ότι τα αμπέλια της είχαν στερέψει, ο άγιος 
απάντησε: «είθε τα αμπέλια σου να είναι ξηρά και να γίνουν μια αλμυρή λίμνη για πάντα». Μια πιο 
επιστημονική εξήγηση είναι ότι το αλμυρό νερό διαπερνά τον πορώδη βράχο μεταξύ της λίμνης και της 
θάλασσας, καθιστώντας το νερό πολύ αλμυρό.  

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η λίμνη γεμίζει με νερό και φιλοξενεί αποδημητικά πουλιά, μεταξύ των 
οποίων χιλιάδες φλαμίνγκο που μένουν εκεί την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου, καθώς και 
αγριόπαπιες κι άλλα υδρόβια και παρυδάτια πτηνά που βρίσκουν καταφύγιο στη λίμνη, ως ενδιάμεση 
στάση στα μεταναστευτικά τους ταξίδια. Το πιο βασικό στοιχείο της τροφικής αλυσίδας στο 
οικοσύστημα των λιμνών είναι οι μικρές γαρίδες άλμης Artemia (Artemia salina), στις οποίες στηρίζεται 
σε μεγάλο βαθμό η ζωή του υδροβιότοπου. Όταν τα φλαμίνγκο και τα άλλα υδρόβια πουλιά δεν 
βρίσκουν τροφή, εγκαταλείπουν την αλυκή για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη λίμνη Ακρωτηρίου 
στην Λεμεσό ή νότια προς την Αφρική. 

Μέσα από την περιοχή της λίμνης περνά ένα γραμμικό μονοπάτι της φύσης, το οποίο έχει μήκος 4 
χιλιόμετρα και οδηγεί μέχρι το παλιό Υδραγωγείο των Καμάρων. Κατά μήκος της διαδρομής παρέχονται 
πληροφορίες για τη χλωρίδα της περιοχής, όπως είναι τα δέντρα, οι θάμνοι και τα λουλούδια.  

Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η περιοχή της Αλυκής είχε κατοικηθεί από την Ύστερη Εποχή 
του Χαλκού (2ος αιώνας π.Χ.). Στους Προϊστορικούς Χρόνους η αλυκή ήταν ένα λιμάνι που 
εξυπηρετούσε την πόλη. Κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1650 - 1050 π.Χ.) ήταν ένα από τα 
μεγάλα αστικά και εμπορικά κέντρα της Κύπρου . Όταν η πόλη εγκαταλείφθηκε, οι εκβολές γέμισαν 
λάσπη και το φυσικό λιμάνι καταστράφηκε. 

Τον Μεσαίωνα, το αλάτι ήταν τόσο άφθονο που έγινε ένα από τα βασικά προϊόντα εξαγωγής της 
Κύπρου. Η συγκομιδή και η πώληση του αλατιού ήταν αυστηρά ελεγχόμενα και φορολογούνταν. Η 
τελευταία συγκομιδή αλατιού έγινε το 1986.  

Η Υπηρεσία Θήρας θεωρεί ότι οι υγρότοποι της Κύπρου απειλούνται καθημερινά με αλλαγές στο 
υδρολογικό τους καθεστώς, με αλλοίωση και υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων τους, απόρριψη 
στερεών και εκροή αστικών κυρίως αποβλήτων, κατακερματισμός τους και αυθαίρετη δόμηση, επέκταση 
αστικών περιοχών, εντατικοποίηση της γεωργίας, λαθροθηρία και λαθροϋλοτομία.  

Η Κύπρος βρισκόμενη σε μια γεωγραφική θέση, που  φαίνεται να επηρεάζεται όλο και περισσότερο από 
τις κλιματικές αλλαγές, θα πρέπει να προστατεύσει επαρκώς τους λίγους αλλά πολύ σημαντικούς 
υγροτόπους της.  

https://www.visitcyprus.com/index.php/el/discovercyprus/nature/sites-of-interest/277-larnaka-larnaca-salt-lake
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Στις 20 Νοεμβρίου 1959 υιοθετήθηκε η Διακήρυξη για τα δικαιώματα του παιδιού από τη Γενική 

Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα παγκοσμίως. και τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών που χωρίζονται 

σε 4 τομείς: Δικαιώματα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής. 

Παρά τα διεθνή κείμενα προστασίας των παιδιών και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ΟΗΕ, ένα παιδί, εξακολουθεί να πεθαίνει εξαιτίας της βίας κάθε πέντε 

λεπτά. Επιπλέον, όπως προκύπτει από έρευνα του ευρωπαϊκού γραφείου 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τουλάχιστον 55 εκατομμύρια παιδιά σε 49 

ευρωπαϊκές χώρες κακοποιούνται ή παραμελούνται σε όλη τη διάρκεια της παιδικής 

τους ηλικίας, με κάθε μορφή βίας: σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική.  

«Στις 20 Νοεμβρίου, τα παιδιά θα φανταστούν ξανά έναν καλύτερο κόσμο. Εσύ τι θα κάνεις;» Αυτό 

είναι το μήνυμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην ιστοσελίδα του, με αφορμή τον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας για τα δικαιώματα των παιδιών. 

Ποια είναι τα δικαιώματα των παιδιών:  

 Η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, περιλαμβάνει 10 αρχές, οι οποίες αποτέλεσαν τον κεντρικό 

άξονα για την  σύνταξη της διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που συνθέτουν ένα 

περιβάλλον που  προωθεί την πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών, στα διάφορα στάδια 

της εξέλιξής τους.   

 Δικαιούνται να έρθουν στη ζωή. Δικαιούνται να υπάρξουν.  

 Δικαιούνται να μεγαλώσουν σε έναν κόσμο χωρίς βία και φτώχεια.  

 Δικαιούνται να ζήσουν σε έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.  

 Δικαιούνται να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην παιδεία.  

 Δικαιούνται να έχουν  ελεύθερο χρόνο και χώρο για να παίζουν.  

 Δικαιούνται να μάθουν τί είναι καλό για την σωματική και ψυχική τους υγεία. 

 Δικαιούνται να περνούν αρκετό χρόνο με τους γονείς τους.  

 Δικαιούνται να ζουν με αθωότητα και ανεμελιά τα παιδικά τους χρόνια.  

 Δικαιούνται να ζουν σε μια κοινωνία που προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα.  

 Δικαιούνται έναν κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό. Έναν κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσουν 

αύριο τα δικά τους παιδιά.  

Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους:  
https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day 
https://www.unric.org/el/ 
https://www.un.org/en 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

https://www.who.int/
https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day
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Η 3η Νοεμβρίου, ημέρα της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου, αποκαλείται από 
τον λαό «T’ Άη Γιωρκού του σπόρου», γιατί συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της 
σποράς των σιτηρών. Τη μέρα αυτή οι γεωργοί προσέφεραν στην εκκλησία 
αφιερώματα και παρακαλούσαν τον Άγιο για βροχόπτωση και επιτυχή έκβαση των 
γεωργικών τους ενασχολήσεων.  

Ο λαός της Κύπρου αποδίδει στον Άγιο Γεώργιο μεγάλο αριθμό θαυμάτων, πολλά 
από τα οποία θεωρούνται αναβιώσεις παλαιών θρύλων ή αποτέλεσμα της λαϊκής 
μυθοπλασίας  

Η «Παθκιά του Άη Γιώρκου» βρίσκεται στο Παραλίμνι 
ενδιάμεσα της πόλης του Παραλιμνίου και του Πρωταρά 
στη περιοχή Λαξιά, λίγα μέτρα μετά το εξωκλήσι του Αγίου 
Μάμαντος. Η περιοχή είναι συνδεδεμένη με επιτόπιους 
θρύλους και παραδόσεις και σε βράχο φαίνεται μικρό 
βαθούλωμα, το οποίο, σύμφωνα με τη παράδοση, είναι το 
αποτύπωμα του ποδιού του αλόγου του Αγίου Γεωργίου, 
όταν αυτός πέρασε από τη περιοχή κυνηγώντας τους 
Σαρακηνούς κατά τη διάρκεια των Αραβικών επιδρομών, 7ο 
– 10ο αιώνα μ.Χ..  

Tο σημείο με τη παθκιά, πατημασιά, του Αγίου έγινε σημείο προσκυνήματος για τους πιστούς και πριν λίγα 
χρόνια, κτίστηκε από τη μητρόπολη Κωνσταντίας- Αμμοχώστου μικρό προσκυνητάρι σε αυτό.  

 

«T’ Άη Γιωρκού του σπόρου» (3 Νοεμβρίου) 

Άγιος Γεώργιος ( παθκιά Άη Γιωρκού ) στο Παραλίμνι | BigCyprus  
Πηγές:  CYPRUS NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO - Το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63 Νοεμβρίου 2021 

«Τον Άη Γιώρκην 
να σου τον ‘που 
πάνω κατεβαίνει, 
τζαι με τη σέλλαν 
τη γρουσήν τζαι το 
γρουσόν αππάριν»  Η «Παθκιά του Άη 

Γιώρκου» 

Το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι  

Άγιος Γεώργιος ( παθκιά Άη Γιωρκού ) στο Παραλίμνι 

Αν και ο ίδιος ο Άγιος Γεώργιος δεν επισκέφτηκε ποτέ τη Κύπρο, 
θεωρείται ο προστάτης άγιος των κατοίκων πολλών χωριών της Κύπρου, 
οι οποίοι στα παλαιότερα χρόνια συνήθιζαν να τον επικαλούνται με τη 
φράση: «Άη Γιώρκη τζιαι βοήθα μου» και στα περισσότερα από αυτά 
υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη στη χάρη του, αφού όπως διαπιστώθηκε 
από ανεπίσημη καταγραφή, που έγινε το 1946, υπήρχαν τότε στο νησί 
320 ναοί σε σύνολο 1600, τιμώντας το όνομά του.    

Στο Παραλίμνι υπάρχουν δύο κύριες εκκλησίες, στο κέντρο του Δήμου, που είναι αφιερωμένες στον Άγιο 
Γεώργιο. Η μία κτίστηκε κατά τον 19ο αιώνα ενώ η δεύτερη κτίστηκε το 1965 σε απόσταση 30 μέτρων από 
τη πρώτη.  

Η μέρα της γιορτής του είναι τοπική αργία και μεγάλη γιορτή για το Παραλίμνι. Το «Παναΰριν τ’ Άη 
Γιωρκού» αποτελεί μέχρι σήμερα σημαντικό γεγονός για την ταυτότητα του λαού και θεωρείται 
αναπόσπαστο γεγονός της πολιτιστικής και θρησκευτικής ζωής.  

Στα πανηγύρια που διοργανώνονται στο Παραλίμνι αλλά και σε άλλες πόλεις όπου τιμούν τον Άγιο, δίνεται η 
ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής και της ευρύτερης περιφέρειας να συναντηθούν, να πωλήσουν τα 
προϊόντα τους αλλά και να διασκεδάσουν, να διαγωνιστούν στα τσιαττίσματα, να χορέψουν και να γευτούν τα 
παραδοσιακά εδέσματα.  

Στην έναρξη των εκδηλώσεων ακούγεται το «Τραγούδιν τ' Αη Γιώρκη», ένα από τα πιο διαδεδομένα 
τραγούδια της θρησκευτικής λαϊκής ποίησης στο νησί, γεγονός που καταδεικνύει και τη μεγάλη αγάπη των 
κατοίκων για τον θαυματουργό Άγιο.   

Το «Παναΰριν τ’ Άη Γιωρκού»  

https://www.bigcyprus.com.cy/el/destinations/paralimni/agios-georgios-pathkia-ai-giorkoy-sto-paralimni
http://www.unesco.org.cy/Programmes-To_panigyri_toy_Agioy_Georgioy_sto_Paralimni,GR-PROGRAMMES-04-02-03-23-04,GR
http://www.unesco.org.cy/ImageStream.aspx?ObjectType=WebContent&ObjectID=235&ImageName=Image.jpg&Width=0&Height=0
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Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας  

Κάρτες προφορικού λόγου 

Σημεία προσοχής για τις δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

Δειγματικό υλικό που δόθηκε στη «Σειρά Επιμορφώσεων Εκπαιδευτικών ΚΕΑ», Συνάντηση 1,  της  

Δρ Δέσπω Κυπριανού, Λειτουργού (Π.Ι.-ΔΔΕ) 

ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 

Δίνονται οι περιστάσεις επικοινωνίας για τις οποίες αναμένεται σύμφωνα  

με το Κ.Ε.Π.Α. η παραγωγή προφορικού λόγου 

 Πρέπει να προηγείται η εκμάθηση λεξιλογίου 

 Δίνεται κατάλογος με βασικές φράσεις για κάθε περίσταση επικοινωνίας 

 Για κάθε μάθημα-κείμενο ανάλογα με το θέμα, δίνονται πάλι βασικές φράσεις–

βοηθήματα (κάρτες προφορικού λόγου) 

 Γίνεται προετοιμασία από πριν πάνω σε αυτό. Ειδικά οι αρχάριοι, καλό θα ήταν να 

ξέρουν από πριν για ποιο πράγμα θα ερωτηθούν 

 Προ-οργανωτές, σχεδιαγράμματα 

 Στα αρχικά στάδια να επιτρέπεται και η χρήση της μητρικής γλώσσας για να 

νιώθουν ασφάλεια να μιλήσουν 

 Να γράφουν στα πινακάκια τους αυτά που θα πουν, από πριν, για να νιώθουν 

ασφάλεια 

Περίσταση επικοινωνίας 

Δύο φίλοι αποφασίζουν να πάνε σε 

μια υπεραγορά φρούτων και 

λαχανικών για να αγοράσουν τα 

φρούτα και τα λαχανικά τους. 

Εκεί συναντούν τον μανάβη και του 

λένε τι ακριβώς θέλουν να ψωνίσουν. 

Αυτός τους λέει ότι θα ζυγίσει αυτά 

που του ζητούν. Στη συνέχεια τα 

παιδία ρωτάνε 

πόσα θα 

πληρώσουν, 

πληρώνουν 

και φεύγουν. 

Υποχρεωτικές φράσεις: 

Θα πρέπει στους διαλόγους σας να χρησιμοποιήσετε 
υποχρεωτικά τις φράσεις: 

Παιδιά: 

 Θα ήθελα να αγοράσω/ Θα θέλαμε να 
αγοράσουμε… 

 Πάμε να ψωνίσουμε / Πάω να ψώνίσω 

 Θα θέλαμε …  κιλά / κιλό .. 

 Πόσα θα πρέπει να πληρώσω/ πληρώσουμε; 

Μανάβης: 

 Γεια σας, τι θέλετε; / Τι θα πάρετε; / Τι θα θέλατε, 
παρακαλώ; 

 Ένα λεπτό να τα ζυγίσω … 

 Θα θέλατε κάτι άλλο; 

 Θα πρέπει να πληρώσετε ... 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ  

        

Ημερομηνία 
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. ………….. ………….. 

………….. ………….. ………….. 

Ζωγράφισε και γράψε τι καιρό κάνει κάθε μέρα της εβδομάδας 

Draw and write the weather that corresponds to each day of this week.  
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) - Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 63, Νοεμβρίου 2021 

 

 

 

 

 

 

 
Πέρασαν τα χρόνια και ένα  

χειμωνιάτικο πρωινό, καθώς ο 

Γίγαντας, γέρος πλέον, κοιτούσε έξω 

από το παράθυρό του, είδε το μικρό 

αγόρι. Ο Γίγαντας πήγε κοντά του 

γεμάτος χαρά.  Το 

παιδί του 

χαμογέλασε και 

του έδωσε το χέρι 

του που είχε 

σημάδια από 

καρφιά. «Ήρθα να 

σε πάρω στον δικό μου κήπο, στον 

Παράδεισο», του είπε. 

Το ίδιο απόγευμα τα παιδιά βρήκαν 

τον Γίγαντα κάτω από ένα δέντρο, 

σκεπασμένο με  άσπρα λουλούδια. 

Ο Γίγαντας άνοιξε την πόρτα, βγήκε 

στον κήπο και πλησίασε το μικρό 

αγόρι. Το αγοράκι τότε άνοιξε τα δυο 

του χέρια και αγκάλιασε τον Γίγαντα, 

που με μεγάλη χαρά τον βοήθησε να  

ανέβει πάνω στο δέντρο. 

Η άνοιξη και τα παιδιά, που είδαν ότι 

ο Γίγαντας δεν ήταν πλέον κακός, 

γύρισαν πίσω στον κήπο.  

Ο Γίγαντας, που κατάλαβε το 
λάθος του, γκρέμισε τον τοίχο. 

Όμως, το μικρό αγόρι, που τόσο 
αγαπούσε, δεν ξαναφάνηκε ποτέ. 

«Μα που είναι ο μικρός σας 
φίλος;» ρωτούσε ο Γίγαντας τα 
παιδιά.  

«Δεν ξέρουμε» έλεγαν εκείνα. 

«Πόσο θα ήθελα να τον 
ξανάβλεπα», έλεγε ο Γίγαντας. 

 
Πέρασε το καλοκαίρι, ήρθε το 

φθινόπωρο και μετά ο 

χειμώνας με το χαλάζι, τον βοριά και 

την παγωνιά.  

Μετά ήρθε η άνοιξη και ξεπρόβαλαν 

μικρά μπουμπούκια και πουλιά. 

Μονάχα στο κήπο του Γίγαντα δεν 

έλεγε να τελειώσει ο χειμώνας. Το χιόνι 

σκέπαζε το χορτάρι και ο Γίγαντας, που 

κρύωνε πολύ, αναρωτιόταν βλέποντας 

τον κατάλευκο, παγωμένο κήπο του.  

«Μα γιατί δεν έρχεται η άνοιξη;» 

 
  

 

Κάθε απόγευμα τα παιδιά πήγαιναν 

να παίξουν στον πανέμορφο κήπο 

ενός Γίγαντα, που είχε πάει να 

επισκεφτεί τον φίλο του σε μια 

μακρινή χώρα και έλειπε για 7 χρόνια.  

«Πόσο ευτυχισμένα είμαστε εδώ!» 

έλεγαν με χαρά τα παιδιά.  

Μια μέρα, ο Γίγαντας γύρισε από το 

ταξίδι του. Μόλις είδε τα παιδιά να 

παίζουν στον κήπο του θύμωσε και 

φώναξε «Τι κάνετε εδώ; Φύγετε από 

τον κήπο μου!» 

Τα παιδιά έφυγαν και ο Γίγαντας 
έχτισε ένα πανύψηλο τοίχο κι 
έβαλε μια πινακίδα που έλεγε: 
«Απαγορεύεται η είσοδος σε 
όλους». 

«Ο κήπος μου είναι κήπος μου» 
σκέφτηκε ο Γίγαντας.  

Ήταν ένας πολύ εγωιστής 
Γίγαντας. 

Ένα πρωί ο Γίγαντας άκουσε ένα πουλί 

να κελαηδάει στον κήπο του. Κοιτάζει 

έξω από το παράθυρό του και τι να δει;  

Σε μια γωνιά του κήπου, κάτω από ένα 

καταπράσινο δέντρο, ήταν ένα μικρό 

αγοράκι. Ήταν τόσο μικρό που δεν 

μπορούσε να ανέβει στο δέντρο, που 

έγερνε τα κλαδιά του όσο πιο χαμηλά 

μπορούσε για να το σκαρφαλώσει. 
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ 
 

 
Στις νότιες πλαγιές του Πενταδακτύλου, εκεί που 
σμίγει η χερσόνησος της Καρπασίας, με την πεδιάδα 
της Μεσαορίας, βρίσκεται το χωριό Γεράνι. Βόρεια 
του χωριού βρίσκεται η Καντάρα, το μοναδικό ορεινό 
θέρετρο της επαρχίας Αμμοχώστου. Στα νότια 
βρίσκεται η θάλασσα του Μπογαζιού. 

Οι κάτοικοι του χωριού ήταν οι περισσότεροι γεωργοί. 
Λάδι, χαρούπια, σιτηρά, βαμβάκι και σησάμι, 
κηπευτικά κι άλλα ακόμη προϊόντα της κυπριακής γης 
γέμιζαν τις αποθήκες τους όταν είχαν καλή σοδιά. Το 
εισόδημα συμπληρωνόταν με ό,τι έδιναν τα ζώα τους, 
οι κατσίκες, τα πρόβατα, τα πουλερικά, οι αγελάδες. 

Οι κάτοικοι του χωριού το 1960 ήταν γύρω στους 500 
αλλά, πριν από την εισβολή, λόγω της μετανάστευσης 
στο εξωτερικό αλλά και της αστυφιλίας, έμειναν 
λιγότεροι από 250. Παρόλα αυτά, το Γεράνι έδωσε 
ολόψυχα το παρόν του σ΄ όλους τους σύγχρονους 
αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού για την ελευθερία. 

 Πολλές οι μνήμες των κατοίκων από την όμορφη ζωή 
στο χωριό τους πριν από την εισβολή. Πώς θα 
μπορούσαν να ξεχάσουν κάθε απόγευμα Σαββάτου 
εκείνο το γλυκόλαλο χτύπημα της καμπάνας – 
κάλεσμα – για τον εσπερινό; Έβγαιναν καλοντυμένοι 
οι νοικοκυραίοι με τα παιδιά και τους γέροντες γονείς 
τους για την Αγία Αικατερίνη. Να λειτουργηθούν, ν΄ 
ανάψουν το κερί τους, να προσευχηθούν. Και τις 
Κυριακές και τις γιορτές όλοι και πάλι 
συναντιόντουσαν στην εκκλησία. 

Κέντρο κάθε κοινωνικής εκδήλωσης ήταν η πλατεία 
του Γερόλακκου.  Γύρω από την πλατεία ήταν η 
εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, προστάτιδας της 
κοινότητας, το Δημοτικό Σχολείο, το συνεργατικό 
παντοπωλείο και τα καφενεία. Στο κέντρο του χωριού 
βρισκόταν το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.  

Σήμερα τίποτε δεν μαρτυρεί στον επισκέπτη ότι 
κάποτε το Γεράνι ήταν μια αμιγώς ελληνική κοινότητα 
της Καρπασίας. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου 
έχει μετατραπεί σε τζαμί, το ξωκλήσι της Παναγίας της 
Ευαγγελίστριας σε αποθήκη σανού, ενώ ο ναός της 
Αγίας Αικατερίνης έχει μετατραπεί σε ερείπια και είναι 
ίσως ο πιο κατεστραμμένος ναός των κατεχομένων. 

Οι σύνδεσμοι εκτοπισμένων  κάθε χρόνο, ανήμερα της 
γιορτής της Αγίας Αικατερίνης, στις 25 Νοεμβρίου, 
οργανώνουν συνεστιάσεις και άλλες εκδηλώσεις με 
στόχο τη συντήρηση της μνήμης του χωριού.  

Είθε να έρθει η ευλογημένη εκείνη μέρα της 
επιστροφής «Πον να φέρει στον καθένα 
Τζιαι δροσιά τζιαι ποσπασιάν» 

ΓΕΡΑΝΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

Πηγή: Γεράνι Αμμοχώστου (gerani-ammoxostou.com)  

The village of Gerani is 
situated on the southern 
slopes of Pentadaktylos, 
where the peninsula of 
Karpasia joins with the 
plain of Messaoria.  

Before 1974, the village population was not over 250.  
The locals were mainly farmers. They cultivated 
olives, carobs, wheat, cotton, sesame and vegetables. 
On Sundays they used to gather at the square of 
Gerolakkos. Around the square was the church of St. 
Ekaterini, patron saint of the community, the 
elementary school and the coffee shops. In the center 
of the village stood the chapel of St. Georgios. 

During the Turkish Invasion of 1974 the community 
was taken over by the Turkish army and as a result 
the whole of its Greek population was displaced. 
Since then, the Turkish occupation forces and the 
illegal occupation authority prohibit their return. 

Every year on  St Ekaterini’s day, on November the 
25th, a meeting is organized in Larnaca  aiming to 
maintain the memory of the village. 
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THE OCCUPIED VILLAGE OF GERANI 

The name of the village comes from the 
wild plant "Yeranion" which used to grow 
there abundantly. In Cyprus is known as 

"Tsartelloudhin".  

A traditional rural 

house in Gerani 

with the beautiful 

architecture  

KYPROS-NET - Occu-

pied Cyprus Project   

Churches in Gerani have been subjected to destruc-

tion  since only it’s ruins are left where it used to be.  

Turkish-Occupied Cyprus: The Displaced Greek Commu-
nities - Karpasia Region (kypros.org)  

https://www.gerani-ammoxostou.com/
http://kypros.org/Occupied_Cyprus/
http://kypros.org/Occupied_Cyprus/
http://www.kypros.org/Occupied_Villages/amm2-gee.html
http://www.kypros.org/Occupied_Villages/amm2-gee.html

