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«Γενάρη μήνα του Χριστού και Αρχιμηνιά του κόσμου» 

Ο Ιανουάριος είναι γνωστός και ως καλαντάρης από τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και τα δώρα των 

Καλενδών του Ιανουαρίου. Τα δώρα αυτά είναι το σημερινό «δώρο των Χριστουγέννων», και ο 13ος 

μισθός, ο οποίος στη Βυζαντινή εποχή ήταν πράγματι δώρο κι όχι μισθός. 

Μήνας των γιορτών μπορεί να ονομαστεί με τις πολλές γιορτές που έχει ο Γενάρης. Η πρώτη μέρα του 

μήνα είναι η πρωτοχρονιά και γιορτάζεται σ’ όλο τον κόσμο με λαμπρότητα, μεγαλοπρέπεια και 

πολλές εκδηλώσεις. Τη μέρα αυτή γιορτάζεται η μνήμη του Αγίου Βασιλείου, που είναι ένας από τους 

μεγαλύτερους πατέρες της εκκλησίας. Ο Άγιος Βασίλης ενσαρκώνει για το λαό, το πνεύμα του 

καινούργιου χρόνου.  

Στις 6 Ιανουαρίου είναι τα Επιφάνεια,  στις 7 του μήνα είναι η γιορτή του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόμου του Βαπτιστή και  στις 30 Ιανουαρίου είναι η γιορτή των Τριών Ιεραρχών του Μεγάλου 

Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Η γιορτή των μεγάλων 

αυτών ιεραρχών είναι η γιορτή των ελληνικών και χριστιανικών γραμμάτων 

Πρωτοχρονιά— Το έθιμο της Βασιλόπιτας  

Οι κυριότερες γιορτές και έθιμα του Γενάρη  

Βασιλόπιτα— Όλοι ελπίζουν 
«στο…πολυπόθητο φλουρί» 

Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας  

(330 - 378 μ. Χ.)  

Τοιχογραφία τού 16ου αιώνα μ.Χ., 
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου κοντά 
στην Πάφο, Κύπρος.  

Η Βασιλόπιτα είναι το κατεξοχήν Πρωτοχρονιάτικο έθιμο μας. 

Η θρησκευτική μας παράδοση συνδέει το έθιμο της Βασιλόπιτας 

με την εορτή του δικού μας Αγίου που επισκέπτεται τα σπίτια 

και φέρνει δώρα την Πρωτοχρονιά, του ταπεινού, φιλάνθρωπου 

και θαυματουργού Μέγα Βασιλείου, από τον οποίο πήρε και το 

όνομά της.  

Η βασιλόπιτα κόβεται και μοιράζεται τη νύχτα της παραμονής 

του νέου χρόνου ή ανήμερα την Πρωτοχρονιά.  

Μέσα στη Βασιλόπιτα βάζουν ένα νόμισμα, το οποίο σύμφωνα 

με την παράδοση υπόσχεται τύχη όλο το χρόνο για αυτόν που θα 

το βρει.  

Η Βασιλόπιτα φέρνει ευτυχία, καλή τύχη, ευλογία, όχι μόνο 

στον τυχερό που βρήκε το φλουρί, αλλά και με τα κομμάτια της 

σε όλους όσους έδωσε ο οικοδεσπότης που την έκοψε, αφού 

πρώτα την σταύρωσε τρεις φορές. 

Τα πρώτα κομμάτια που ξεχωρίζουμε, κόβονται συνήθως για 

τον Χριστό, την Παναγιά, το σπίτι, το φτωχό και μετά 

ακολουθούν τα μέλη της οικογένειας και οι τυχόν 

φιλοξενούμενοι.  

Το έθιμο δεν περιορίζεται μόνο στο σπίτι και την ημέρα της 

Πρωτοχρονιάς αφού από τις επόμενες ημέρες και σχεδόν για 

όλο το Γενάρη, συνηθίζεται να κόβουν τη δική τους βασιλόπιτα, 

διάφορα σωματεία και οργανώσεις. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

http://www.hambisprintmakingcenter.org.cy/
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«Με τα Φώτα του ο Γενάρης, όλης της χρονιάς μπροστάρης» 

Τα Θεοφάνια είναι η πρώτη μεγάλη θρησκευτική γιορτή από το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Είναι η 
δεσποτική γιορτή της φανέρωσης στους ανθρώπους της Αγίας Τριάδας. Είναι η γιορτή της βάπτισης 
του Ιησού Χριστού, του καθαρμού και της πνευματικής αναγέννησης. 

Τα Θεοφάνια κλείνουν το Δωδεκαήμερο, που «άνοιξε» την παραμονή των Χριστουγέννων. 

Βασική τελετουργία των Θεοφανίων είναι ο «αγιασμός των υδάτων» με τη κατάδυση του Σταυρού 
κατά μίμηση της Βάπτισης του Θεανθρώπου. 

Η εορτή των Θεοφανίων λέγεται επίσης και Επιφάνεια και Φώτα (ή Εορτή των Φώτων). Σε αυτή την 
εορτή γιορτάζουν τα ονόματα Φωτεινή, Φώτης (Φώτιος), Ουρανία, Ιορδάνης, Θεοφάνης και Θεοχάρης. 

Χρόνια Πολλά, Καλή Φώτιση σε όλους! 

6 Ιανουαρίου—Τα Θεοφάνια - Επιφάνεια - Των Φώτων - Τα Φώτα 

«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου 

Κύριε η της Τριάδος εφανερώθη 

προσκύνησις. Του γαρ 

Γεννήτορος η φωνή 

προσεμαρτύρει Σοι αγαπητόν Σε 

Υιόν ονομάζουσα και το Πνεύμα 

εν είδει εριστεράς εβεβαίου του 

λόγου το ασφαλές Ο επιφανείς 

Χριστέ ο Θεός Και τον κόσμον 

φωτίσας δόξα Σοι» 

Στην Κύπρο τα έθιμα των Θεοφανίων είναι τα εξής:  

 Τα παιδιά τη παραμονή της εορτής λένε τα Κάλαντα 
Φώτων.  

 Μετά την τέλεση της ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού 
την παραμονή των Φώτων οι ιερείς καλάντιζαν, δηλαδή 
ράντιζαν τις οικίες των χωριών με αγιασμό για να «φύγουν 
οι Καλικάντζαροι».  

 Οι οικοκυρές ετοίμαζαν λουκουμάδες ή ξεροτήανα, τα 
οποία έριχναν στη στέγη του 
σπιτιού μαζί με λουκάνικα για να 
διώξουν τους καλικάντζαρους ή 
σκαλαπούνταρους, για «να φάσιν 
τζαι να φύουσιν» ή σε μια άλλη 
παραλαγή: 

 «Τιτσίν τιτσίν λουκάνικον, 
μασιαίριν μαυρομάνικον, κομμάτι 

ξεροτήανον να φάμεν τζαι να φύουμεν, τζ’ έρκεται ο 
γερόπαπας με την αγιαστούραν του». 

 Tην ημέρα των Φώτων τα παιδιά ζητούν την 
«πουλουστρίνα» τους, λέγοντας «Καλημέρα τζαι τα Φώτα 
τζαι την πουλουστρίναν πρώτα». 

Η περίοδος της εορτής των Φώτων είναι 

τριήμερη: ο αγιασμός, 5 Ιανουαρίου, τα 

Θεοφάνια, 6 Ιανουαρίου και ο Αϊ Γιάννης 

στις 7 Ιανουαρίου που λέγεται «η Σύναξη 

του Προδρόμου» 

Εικόνα: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Από 

τον ναό Αγίου Ανδρονίκου, 18ος αιώνας 

(Κυθρέα). Συλλογή Βυζαντινού Μουσείου.  

Η Βάπτισις του Χριστού. 

Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. 
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Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις 

επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο τον Μέγα, Ιωάννη τον 

Χρυσόστομο και Γρηγόριο το Θεολόγο. Για τη χριστιανική τους ζωή, τη 

προσφορά τους, την αγάπη τους, τη διδασκαλία τους, τη φιλανθρωπία 

τους, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους ονόμασε αγίους και γιορτάζουν ο 

καθένας ξεχωριστά. Για την συνεισφορά τους στα ελληνικά γράμματα 

και τη σύζευξη που πέτυχαν μεταξύ της ελληνικής γραμματείας και των 

διδαχών της χριστιανικής διδασκαλίας, αποφασίστηκε και καθιερώθηκε 

από τα τέλη του 4ου αιώνα να τιμώνται οι Τρεις Ιεράρχες σε μια κοινή 

γιορτή στις 30 Ιανουαρίου, που ονομάζεται και γιορτή των Ελληνικών  

Γραμμάτων. 

30 Ιανουαρίου— Γιορτή Τριών  Ιεραρχών 

Γιορτή των Γραμμάτων 

Η προσφορά στην ανθρωπότητα και στη διαμόρφωση του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, των τριών 

αυτών μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και 

του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, είναι τεράστια. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στο ότι διέσωσαν ό,τι είχε 

δημιουργήσει η ανθρώπινη διάνοια ως τότε, κυρίως των Ελλήνων, αλλά και στο ότι μέσα από τη 

διδασκαλία της αγάπης του Χριστού, έκτισαν γέφυρες με τη κλασσική αρχαιότητα και τα 

απαράγραπτα μηνύματά της προς την ανθρωπότητα και έβαλαν τα θεμέλια για τον ελληνοχριστιανικό 

πολιτισμό, ο οποίος έγινε η βάση του σύγχρονου πολιτισμού. Για παράδειγμα, οι πολλές χιλιάδες 

στίχοι του Γρηγορίου του Ναζιανζινού έρχονται να προστεθούν στο Πάνθεο των κειμένων που 

παρέδωσαν στην ανθρωπότητα οι μεγάλοι ποιητές της ελληνικής αρχαιότητας. Ανυπολόγιστη είναι και 

η αξία των προτροπών του Μεγάλου Βασιλείου για τους τρόπους με τους  οποίους μπορούν να 

ωφεληθούν οι νέοι μελετώντας τους Έλληνες φιλοσόφους και μεγάλους κλασσικούς συγγραφείς. 

Τέλος, είναι σε όλους γνωστό ότι ο άριστος χειρισμός του ελληνικού λόγου ανέδειξε τον Ιωάννη 

Χρυσόστομο ως έναν από τους μεγάλους ρήτορες της ιστορίας. 

Τιμώντας λοιπόν τους Τρεις Ιεράρχες τιμούμε τα Ελληνικά Γράμματα, τη Γλώσσα και την Πολιτιστική 

μας κληρονομιά, όπως μας παραδόθηκε από τους αρχαίους προγόνους μας και διασώθηκε μέσα στους 

αιώνες. Τιμούμε παράλληλα τη σοφία, την αυταπάρνηση και την υπέρμετρη καλοσύνη των τριών 

αυτών χαρισματικών ανθρώπων, που το παράδειγμά τους παρέμεινε ζωντανό, για να μας δείχνει το 

δρόμο.  

«Όπως κόβουμε το τριαντάφυλλο προσέχοντας να μη μας πληγώσουν τα αγκάθια, έτσι πρέπει απ’ 

αυτά που βλέπουμε και ακούμε γύρω μας να κρατούμε μόνο τα ωφέλιμα. Όπως οι μέλισσες 

διαλέγουν από τα λουλούδια αυτά που τους χρειάζονται, για να φτιάξουν το μέλι.» 

Μέγας Βασίλειος 
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Κοπή βασιλόπιτας στην Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Η.Β. 

Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου έγινε η καθιερωμένη 

κοπή βασιλόπιτας, για το προσωπικό της Κυπριακής 

Ύπατης Αρμοστείας.  Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο  

Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κ.κ. 

Νικήτας, ο οποίος έδωσε τις ευχές και ευλογίες του  

στον  Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στο Η.Β. κ. Ανδρέα Κακουρή και στο υπόλοιπο 

προσωπικό της Υπάτης Αρμοστείας.   

Την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή 

εκπροσώπησε η Επιθεωρήτρια - Προϊσταμένη κ. 

Βασιλική Κούμα. 

Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν 

τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος καὶ τὴν ζωὴν ἡμῶν εἰς 

χεῖράς σου διακρατῶν, ἐπάκουσον ἡμῶν 

δεομένων σου ἐν τῇ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἐπὶ 

τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν εἰς τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς 

χρηστότητός σου, καὶ εὐλόγησον τοὺς 

πλακοῦντας τούτους τοὺς προσφερομένους εἰς 

δόξαν σὴν καὶ τιμὴν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν 

Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου 

Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας. Ἐπίβλεψον 

μεγαλόδωρε ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου σου καὶ 

κατάπεμψον ἐφ ἡμᾶς, τούς τε τὰ δῶρα ταῦτα 

εὐτρεπίσαντας καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν 

μεταλαμβάνοντας, τὰς οὐρανίους δωρεάς σου, 

ὅτι ἐπὶ σοὶ ἠλπίκαμεν, τῷ ζῶντι Θεῷ, εἰς τοὺς 

αἰῶνας. Εὐλόγησον τὰς εἰσόδους καὶ ἐξόδους 

ἡμῶν, πλήθυνον ἐν ἀγαθοῖς τὴν ζωὴν ἡμῶν καὶ 

κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν 

τῶν θείων σου ἐντολῶν, ὅτι οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ 

ζήσεται ἄνθρωπος. Πρεσβείαις τῆς 

παναχράντου σου Μητρός, τοῦ ἐν ἁγίοις 

Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ 

πάντων σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.  
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Το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 
πραγματοποιήθηκε στο ΕΠΣ του Αγ. 
Νικολάου η καθιερωμένη κοπή της 
βασιλόπιτας τηρώντας όλα τα μέτρα 
προστασίας. 

Το έθιμο της κοπής της βασιλόπιτας 
έγινε σε  κάθε τάξη χωριστά από τον 
Αιδεσιμότατο π. Σταύρο, ο οποίος 
μίλησε στους μαθητές για την 
προέλευση αυτού του εθίμου. Η κοπή 
έγινε παρουσία της Διευθύντριας κ.  
Ελευθερίας Ξενοφώντος, του 
εκπαιδευτικού της κάθε τάξης και των 
μαθητών.   

Η παρασκευή της βασιλόπιτας του 
κάθε τμήματος ήταν προσφορά από 
τους γονείς. 

 Η Διεύθυνση και το Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό του ΕΠΣ του 
Αγ.Νικολάου εύχονται σε όλους Καλή 
Χρονιά με υγεία, πρόοδο και 
αισιοδοξία!  

 

 ΕΠΣ “ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ”, ACTON 

3 Pierrepoint Rd, Acton, W39JR  

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

ΕΠΣ “ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ”, KINGSTON  

Borough Road, Kingston-Upon-Thames, Surrey, KT2 6BD  

Website: Kingston Greek School of St George   

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

2022 - Κοπή της βασιλόπιτας  στα ΕΠΣ  

Το 2022 ξεκίνησε με την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας από 

τον ιερέα του ναού του Αγ. Γεωργίου Kingston, Αιδεσιμότατο π. 

Αιμιλιανό Παπαδάκη. 

https://www.st-nicholas-greekschool.co.uk/
https://kingstongreekschool.blogspot.com/
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ΕΠΣ “MANSFIELD” 

175a Sutton Rd., Sutton-in-Ashfield, NG172NE  

E-mail: mansfieldgreekschool@gmail.com    

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

Νέος χρόνος, ευλογημένος!  

Με τις ευλογίες του πάτερ Μιχαήλ, 
ο οποίος έκανε τον αγιασμό και 
μίλησε για την ζωή του Αγ. Ιωάννη 
Βαπτιστή, έγινε η κοπή της 
βασιλόπιτας και βρέθηκαν οι 
τυχεροί της χρονιάς.  

Η ευχή από όλους για όλα τα 
παροικιακα σχολεία είναι μια 
ξέγνοιαστη και χαρούμενη 
χρόνια !! 

ΕΠΣ “ΑΠ. ΑΝΤΡΕΑ”, BIRMINGHAM  

8 Arthur Place, Summer Hill Terrace, Birmingham, B1 3DA  

Website: Greek School of Apostolos Andreas –  (orthandrewgreeksch.co.uk)    

Το Σάββατο, 15/01/2022 παρουσία 
του ιερέα της ενορίας, πατέρα 
Χριστόδουλου, που ευλόγησε τους 
μαθητές, το προσωπικό και το 
σχολείο για το νέο έτος, έγινε ο 
αγιασμός του σχολείου.   Παρών 
ήταν ο Πρόεδρος της Σχολικής 
Επιτροπής, κ. Πέτρος Νικολαΐδης.  

mailto:mansfieldgreekschool@gmail.com
http://orthandrewgreeksch.co.uk/
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ΕΠΣ “WINDSOR” 

St Peter's Church Hall, Hatchet Lane, Winkfield,  

Berkshire, SL4 2EG  

E-mail: greekschoolofwindsor@gmail.com  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου έγινε η κοπή της βασιλόπιτας  
στο Ελληνικό Σχολείο Windsor. Οι δασκάλες ευχήθηκαν η νέα 
χρόνια να φέρει υγεία, ευτυχία και καλή πρόοδο στα παιδιά.  

ΕΠΣ “ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ”, LEEDS 

57 Harehills Ave, Leeds, LS8 4EU  

E-mail: greekschoolleads@gmail.com  

Άγιος Βασίλης έρχεται από την 
Καισαρεία βαστά εικόνα και χαρτί, χαρτί 
και καλαμάρι… 

Η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας 
έγινε την πρώτη μέρα επιστροφής στα 
μαθήματα.  Οι μαθητές (και οι γονείς 
τους) συμμετείχαν στην κοπή και 
απόλαυσαν ένα κομμάτι από την πίτα 
που πρόσφεραν εθελοντές του σχολείου. 
Καλή κι ευλογημένη χρονιά σε όλους!   

mailto:greekschoolofwindsor@gmail.com
mailto:greekschoolleads@gmail.com
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των 

Ελληνικών Γραμμάτων και των «Τριών Ιεραρχών» στο ΕΠΣ 

Manor Hill, παρουσία του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στο Η.Β. κ. Ανδρέα Κακουρή.  

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από το διευθυντή του 

σχολείου κ. Έλληνα και ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από 

τον εξοχότατο Ύπατο Αρμοστή και από την Επιθεωρήτρια-

Προϊσταμένη της ΚΕΑ. Μετά από ένα σύντομο αφιέρωμα για τη 

ζωή και τη δράση των Τριών Ιεραρχών ακολούθησε επίδοση των 

πιστοποιητικών επιτυχίας για τις εξετάσεις GCSE και Α Level. 

Τα διπλώματα  επέδωσε ο κ. Κακουρής. Θερμά συγχαρητήρια 

στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στη διεύθυνση του 

σχολείου για το αποτελεσματικό τους έργο. 

Μετά την εκδήλωση έγινε κοπή της βασιλόπιτας σε μια τάξη 

από τον διευθυντή του σχολείου κ. Μιχάλη Έλληνα, στην 

παρουσία της κ. Κούμα και του διευθυντή του Ελληνικού 

Γυμνασίου-Λυκείου  κ. Αθανάσιου Κεφαλά. 

Στην συνέχεια η Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της ΚΕΑ  

παρακολούθησε μάθημα σε μερικές τάξεις. 

Οι γονείς την ίδια μέρα  έψηναν σουβλάκια για ενίσχυση του 

ταμείου του σχολείου.  

Γιορτή των Γραμμάτων στα  Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία 

ΕΠΣ “MANOR HILL” 
The Totteridge Academy, Barnet Lane, London, N20 8AZ  

Website: Manor Hill Greek School | Manor Hill Greek School   

https://www.manorhill.org/
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

«Τους Τρεις μεγίστους φωστήρες της 
τρισηλίου Θεότητος», το Μέγα Βασίλειο, 
τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον 
Γρηγόριο το Θεολόγο τίμησαν  με 
μεγαλοπρέπεια και τον προσήκοντα 
σεβασμό οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 
του Ελληνικού Παροικιακού σχολείου του 
Αγίου Νικολάου την Κυριακή 30 
Ιανουαρίου 2022  στον ομώνυμο ναό. 

«Το παρών» στη γιορτή έδωσαν ο Αιδεσιμώτατος π. Σταύρος, η Συντονίστρια της Εκπαίδευσης του 
γραφείου της  ελληνικής  πρεσβείας στο Λονδίνο κα Ειρήνη Βερώνη, η κα Ισμήνη Χατζηγιάννη Γκίκα , 
Συντονίστρια του ΚΕΣ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και πλήθος γονέων και φίλων του σχολείου. 

 Η λαμπρή γιορτή για τους Προστάτες της Παιδείας και των Γραμμάτων που πραγματοποιήθηκε με 
απόλυτη επιτυχία , ξεκίνησε με τον χαιρετισμό που απηύθυνε στους παρευρισκόμενους  η Διευθύντρια του 
σχολείου μας κα Ελευθερία Ξενοφώντος. Στη συνέχεια, οι μαθήτριες του Ελληνικού σχολείου επιπέδου Α 
Level Χ.Νέλη, Ά. Μπάρκα και Χ. Τσαντίκου εκφώνησαν τον πανηγυρικό λόγο επί τη μνήμη των Τριών 
Ιεραρχών στον οποίο αναφέρθηκαν στη ζωή και το έργο των Οικουμενικών δασκάλων , στην προσφορά 
τους στην Παιδεία όσο και στο διαχρονικό μήνυμα που κομίζουν για το σημερινό δάσκαλο και μαθητή. 

 Η γιορτή συνεχίστηκε με τους μεγάλους μαθητές της Στ΄ άξης που απήγγειλαν ποιήματα και τους μαθητές 
επιπέδου GCSE1&2 που μετέφεραν αυτούσια τα Σοφά Λόγια των Τριών Ιεραρχών. Οι μικρότεροι μαθητές 
της Β’ και Γ’ τάξης απήγγειλαν ποιήματα και έψαλλαν με δυνατή φωνή το Τραγούδι για τους Προστάτες 
των γραμμάτων. Τέλος, η εορτή ολοκληρώθηκε με την απονομή πιστοποιητικών επιπέδου  GCSE /A 
LEVEL και επιπέδων ελληνομάθειας στους επιτυχόντες μαθητές του Ελληνικού Παροικιακού σχολείου 
του Αγίου Νικολάου, οι οποίοι αξίζουν τα θερμά συγχαρητήρια όλων!  

 ΕΠΣ “ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ”, ACTON 

3 Pierrepoint Rd, Acton, W39JR  

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

https://www.st-nicholas-greekschool.co.uk/
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

 ΕΠΣ “MANSFIELD” 

175a Sutton Rd., Sutton-in-Ashfield, NG172NE  
E-mail:  mansfieldgreekschool@gmail.com  

Οι μαθητές έμαθαν για την ζωή και το έργο των Τριών 
Ιεραρχών μέσα από ομιλίες και δημιουργικές εργασίες.  

 ΕΠΣ “ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ”, LEEDS 

31 Avenue Crescent, Chapel Allerton , Leeds, LS8 4HD  
E-mail:  greekschoolsecretary@gmail.com  

Τους εορτασμούς της γιορτής των Τριών 
Ιεραρχών και Γιορτής των Ελληνικών 
Γραμμάτων, στο Leeds, τίμησε με την 
παρουσία του ο Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. 
Νικήτας. Ο Σεβασμιότατος επισκέφτηκε 
το σχολείο και μίλησε στους μαθητές για 
τη σημαντική προσφορά των τριών 
αυτών ιεραρχών για τον χριστιανισμό και 
τα ελληνικά γράμματα. Στη συνέχεια, 
στην εκκλησία, απάντησε με υπομονή τις 
αμέτρητες ερωτήσεις των παιδιών. Την 
ημέρα των Τριών Ιεραρχών, μετά το 
τέλος της θείας λειτουργίας, οι μαθητές 
παρουσίασαν τη γιορτή τους. Παρόντες 
στον εορτασμό ήταν η πρόξενος της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως και η τοπική 
δημοτική συμβούλος Cllr Eileen Taylor.  
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Εργασίες μαθητών ΕΠΣ 

Ζωγραφιές μαθητών για το ημερολόγιο που ετοίμασε το  σχολείο για το 2022 

ΕΠΣ “ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ” KINGSTON 

Borough Road, Kingston-Upon-Thames, Surrey, KT2 6BD  

Website: Kingston Greek School of St George   

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

https://kingstongreekschool.blogspot.com/
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Εκπαίδευση με τη χρήση της τεχνολογίας της 

ρομποτικής πραγματοποιήθηκε  με την 

ενεργή συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ τάξης 

του Ελληνικού  Παροικιακού  Σχολείου του 

Αγίου Νικολάου υπό την καθοδήγηση του 

δασκάλου τους κ. Νεκτάριου Καζίλα. 

 Οι μαθητές  παρουσίασαν στην τάξη τα 

ρομπότ τους, μίλησαν για τη λειτουργία και 

τον προγραμματισμό τέτοιων συσκευών και 

ειδικότερα για τα Arduino. Στη συνέχεια 

είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν και 

να έρθουν σε επαφή με την τρισδιάσταστη 

σχεδίαση μέσω 3D Pen.  

 ΕΠΣ “ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ” ( ACTON)  

3 Pierrepoint Rd, Acton, W39JR  

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

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

 ΕΠΣ “ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ” WELLING   

3 St. Michaels Rise, Okehampton Crescent, Welling, Kent, DA16 1DF  
email: info@ctsgreekschool.org  

Τα μαθήματα για το δεύτερο 

τρίμηνο ξεκίνησαν με πολλά 

χαμόγελά και με την 

κατασκευή «κορμού», μιας 

γλυκιάς παραδοσιακής 

λιχουδιάς,  την οποία τα 

παιδιά απόλαυσαν με την 

οικογένειά τους. 

https://www.st-nicholas-greekschool.co.uk/
mailto:info@ctsgreekschool.org
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Εργασίες μαθητών που βραβεύτηκαν στον διαγωνισμό του ΑΝΤ1 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

Συγχαρητήρια, σε όλα τα παιδιά που 
συμμετείχαν στο Διαγωνισμό!! Για μια ακόμα 

φορά μας κάνατε υπερήφανους! 
 

Οι σύνδεσμοι με τα έργα των νικητών είναι οι 
ακόλουθοι: 

 
 https://www.antennaxmas.com/el/winners/

winners-2021-6985.html 
 

https://www.antennaxmas.com/el/contest.html 

Ο Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής, που 
διοργανώθηκε για 14η συνεχή χρονιά  για τα 
παιδιά του εξωτερικού, από τα δορυφορικά 
κανάλια του ΑΝΤ1, με θέμα «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ», 
ολοκληρώθηκε.  

Φέτος είχαμε τρεις νικητές για το 
Ηνωμένο Βασίλειο.  

Τα ονόματα, οι ηλικίες και το σχολείο των 
συμμετεχόντων στον διαγωνισμό που 
διακρίθηκαν είναι τα εξής:   

 ΕΠΣ «Αγ. Νικολάου», Southampton 

Ariadni Mpoleti - Mahmoudi, 5 χρονών 

 ΕΠΣ «Πέτρου και Παύλου», Bristol 

Νικόλαος Ζαμπάκης, 6 χρονών 

 ΕΠΣ «Αγίου Νικολάου», Λονδίνο 

Sami Abouzeid, 10 χρονών  
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Χριστουγεννιάτικες γιορτές στα ΕΠΣ 

Η σκηνική εικόνα της Γέννησης από τις Α΄ και 
Β΄ τάξεις του Φίνσλεϋ  

Χριστουγεννιάτικα ποιήματα από την Ε΄ τάξη  

Γονείς παρακολουθούν τη γιορτή, τηρώντας τα 
μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.  

Παιδάκια του Νηπιαγωγείου τραγουδούν «Άγιε 
μου Βασίλη σε παρακαλώ»  

Θεατρικό από την Στ΄ τάξη  
«Οι βοηθοί του Άι Βασίλη»  

Παιδιά της Δ΄ τάξης στο θεατρικό για τους 
καλικάντζαρους  

ΕΠΣ “FINCHLEY” 

The Compton School, Summers Lane, Finchley, London, N12 0QG  

Website: Finchley Greek School | North Finchley | Finchley Greek School   

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

https://www.finchleygreekschool.co.uk/
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Θεατρικό: «Η εξουσιομανία στο χωριό του Άι 
Βασίλη», από την Δ΄ τάξη  

Θεατρικό το «Χριστοκούτσουρο»  
από την Γ΄ τάξη  

Α΄ τάξη  «Ο μικρός τυμπανιστής»  

Η σκηνική εικόνα της Γέννησης του 
Θεανθρώπου από τη Β΄ τάξη  

Θεατρικό «Το σπίτι του Άι Βασίλη»  

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τα παιδιά του 
σχολείου. 

ΕΠΣ “MANOR HILL” 

The Totteridge Academy, Barnet Lane,  

London, N20 8AZ  

Website: Manor Hill Greek School | Manor Hill Greek 

School   

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

https://www.manorhill.org/
https://www.manorhill.org/
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ΕΠΣ “GLASCOW” 

The Greek School of Glasgow, 27 Dundonald Road, 

Dowanhill, Glasgow, G12 9LL  

Website: The Greek School of Glasgow (google.com)  

Οι μαθητές παρουσίασαν την 

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου ένα 

πλούσιο Χριστουγεννιάτικο 

πρόγραμμα με ένα πλούσιο 

ρεπερτόριο από πατροπαράδοτα 

κάλαντα. Την εκδήλωση 

παρακολούθησε μεγάλος αριθμός 

γονέων και μελών τής Κοινότητας.  

Φωτογραφία  των μαθητών του σχολείου με τους  δάσκαλους τους Όλγα Κοσμά, Παναγιώτα 
Παπαλεξανδροπούλου, Γεράσιμο Μπίζα, Νικόλαο Μπέκα, τον Διευθυντή Επαμεινώνδα Πιττικά, 

τον Ιερατικό Προϊστάμενο του Καθεδρικού Ναού Αγ. Λουκά, Αρχιμανδρίτη Μάρκο Mitchell και 
τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ιλίου κ.κ. Ραφαήλ, επίσημο καλεσμένο τού σχολείου  

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021μετά 
το πέρας της Θείας Λειτουργίας, οι 
μεγαλύτεροι μαθητές, η διευθύντρια κ. 
Βαρβάρα Μασούρου, ο εκπαιδευτικός 
κ. Ανδρέας Χατζηγεωργίου και η κ. 
Ελευθερία Ξενοφώντος (διευθύντρια 
του ΕΠΣ Αγ. Νικολάου), έψαλλαν 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην 
εκκλησία του Αγίου Παντελεήμωνος. 

“ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ” 

660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 9QN  
The St. Panteleimon Hellenic College (st-

panteleimon.org)  

 Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 

πραγματοποιήθηκαν οι χριστουγεννιάτικες γιορτές 

παρουσία των γονέων των μαθητών του σχολείου. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

https://sites.google.com/site/thegreekschoolofglasgow/
http://www.st-panteleimon.org/fullscreen-blog/
http://www.st-panteleimon.org/fullscreen-blog/
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Φωτογραφίες από bazaar, 
workshop και συλλογή παιχνιδιών 

για salvation army 

Ο Άι Βασίλης επισκέφτηκε τα παιδιά του 

Νηπιαγωγείου του ελληνικού σχολείου 

Αγίου Γεωργίου, φορτωμένος με δώρα.  

 ΕΠΣ “COVENTRY” 
Westwood Heath Road, Westwood Heath, Coventry, 

CV4 8GP  
Website:  Home - Coventry Greek School 

ΕΠΣ “ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ”, KINGSTON  

Borough Road, Kingston-Upon-Thames, Surrey, KT2 6BD 

Website: Kingston Greek School of St George   

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

https://www.greekschoolofcoventry.co.uk/
https://kingstongreekschool.blogspot.com/
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Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021  οι μαθητές του 
σχολείου  μετέφεραν το πνεύμα των Χριστουγέννων 
και έδωσαν μηνύματα αγάπης και χαράς σε μια 
όμορφη γιορτή πλούσια σε θεατρικά, ποιήματα και 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 
Στη  γιορτή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων  του ιερού ναού του Αγ. Νικολάου, 
παρευρέθηκαν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές του 
σχολείου και ο Αιδεσιμότατος πατήρ Σταύρος και 
πατήρ Χριστόφορος. Δυστυχώς οι γονείς του 
σχολείου δεν παρευρέθηκαν λόγω των μέτρων που 
ελήφθησαν από τη Διεύθυνση για την ανάσχεση της 
πανδημίας.  
Από τη γιορτή δε θα μπορούσε να λείπει και ο  Άγιος 
Βασίλης, ο οποίος  μοίρασε δώρα χαρίζοντας 
χαμόγελα και χαρά σε όλα τα παιδιά του σχολείου.  

 ΕΠΣ “ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ”,  ACTON 

3 Pierrepoint Rd, Acton, W39JR  

Website:  St. Nicholas Greek School — West Acton, London (st-nicholas-

greekschool.co.uk)  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 65, Ιανουαρίου 2022 

https://www.st-nicholas-greekschool.co.uk/
https://www.st-nicholas-greekschool.co.uk/
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ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ  
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2022 

      

  

  

      

Τσαφ Τσουφ Τσαφ Τσουφ 
Το τρένο περνά 

Τσαφ Τσουφ Τσαφ Τσουφ 
Περνά και σφυρά ... 

Βάλε τους “Mήνεs” στη σειρά και  

όλοι έτοιμοι για το ταξίδι με το  

‘Τρένάκι  του Χρόνου  2022”      

 

3ος 

4ος 

5ος 6ος 

7ος 

8ος 

9ος 

10ος 

11ος 
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μία 

δύο 

τρεις 

τέσσερις 

πέντε 
έξι εφτά 

οχτώ 

εννέα 

δέκα 

έντεκα 
δώδεκα 

 1:30 : Μια και μισή 

 3:15 : Τρεις και τέταρτο 

 9:45 : Δέκα παρά  
τέταρτο 

και παρά 

the hours come 
BEFORE the minutes! 

  
 

Αύγουστος 

Σεπτέμβριος 

Ιούλιος 

Ιούνιος 

Νοέμβριος 

Οκτώβριος 

Δεκέμβριος 

Ιανουάριος 

Φεβρουάριος 

Μάρτιος 

Απρίλιος 

Μάιος 

Το καλοκαίρι 

Το φθινόπωρο 

Ο χειμώνας  

Η άνοιξη 

5΄– πέντε 

20΄– είκοσι 
15΄–τέταρτο 

30΄- μισή 
25΄- είκοσι πέντε 

10΄- δέκα 

45΄–τέταρτο 
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Ζούσε στην 

αχυρένια 

πολυκατοικία 

της κι 

απολάμβανε 

τις χαρές της 

φύσης. 

 Την είδε  

να διαβάζει! 

Να διαβάζει βιβλία.  

Ένα βράδυ που είχε 
ακόμη το φως 
αναμμένο, ένα 
μαϊμουδάκι πλησίασε 
και κρυφοκοίταξε. 

 

Το λιοντάρι 
ντράπηκε, η τίγρη 
έκανε την αδιάφορη 
κι ο πάνθηρας 
βρήκε το θάρρος να 
ρωτήσει. 

Και τι σχέση 
έχουν τα βιβλία 
με το ότι δε 
φοβάσαι; 

Τους εξήγησε 
πως κάποια 
ζώα είναι 
άγρια από τη φύση 
τους και πως όταν 
πεινούν, είναι 
καλύτερα να μη 
βρεθείς στο 
δρόμο τους. 

Τότε η κυρία Καμηλοπάρδαλη τους 
έδειξε βιβλία για τη ζούγκλα και τα 
άγρια θηρία.  

Δηλαδή, δε φταίμε! Είπε το λιοντάρι 
και της ζήτησε να του 
δανείσει ένα βιβλίο. 

Τα θηρία 
χάρηκαν και 
της έκαναν 
δώρα. 

Εκείνη του δάνεισε 
το βιβλίο «οι πρώτες 
μου ζωγραφιές». 

Από τότε δεν 
επικρατεί πιο ο 
φόβος αλλά η 
γνώση και η 
σοφία. 

Τα ζώα αναρωτιόνταν πώς δε 
φοβόταν τα άγρια θηρία. 

Ακόμη και τα ίδια τα άγρια 
θηρία είχαν την περιέργεια να 
μάθουν γιατί δεν τα φοβόταν. 

Μύριζε τα 
λουλούδια, θαύμαζε 
τα χρώματα των 
φύλλων, άκουγε τα 
πουλιά  

Κάθε δειλινό που 
πήγαινε στον 
καταρράκτη 

θαύμαζε τα αστέρια. 

Κι ενώ όλα τα 
ζώα έτρεμαν, η 
κυρία 
Καμηλοπάρδαλή 
ήταν πάντα 
χαρούμενη. 

Το νέο διαδόθηκε γρήγορα σ’ όλη 
τη ζούγκλα. 

Μέχρι και στ’ αυτιά του 
λιονταριού, της τίγρης και του 

πάνθηρα έφτασε.   

Τα θηρία θέλησαν 
τότε να την 

επισκεφτούν. 

Εκείνη τους έδειξε  

τα βιβλία και τους 
 είπε πόσο της άρεσε να 
μαθαίνει.  

Άλλα βιβλία είχαν πληροφορίες 
και γνώσεις και άλλα 
δραστηριότητες. 

Είχε βιβλία για 
όλες τις 
επιστήμες. 

Γκρρρρου και γκρρρρι και 
γκρρρου και γκρρρι, βρε κυρία 
παρδαλή, στα βιβλία τι διαβάζεις 
και καθόλου δεν τρομάζεις; 

Όλοι της ζητούν βιβλία κι η κυρία  
Καμηλοπάρδαλη έγινε η βιβλιο- 
θηκάριος της ζούγκλας.  

Από τότε το λιοντάρι 
ζωγραφίζει παντού καρδούλες  

Στην άγρια 
ζούγκλα ζούσαν 
το λιοντάρι, η 
τίγρης και ο 

πάνθηρας. 

Με την τρομακτική φάτσα, τα 
σουβλερά νύχια και τα κοφτερά 
δόντια τους φόβιζαν όλα τα ζώα. 

Η κυρία 
Καμηλοπάρδαλη της 
χάρισε ένα βιβλίο 
μουσικής και όλη τη 
μέρα μάθαινε νότες. 

Η τίγρη έλεγε: 

- Δεν είμαι κακιά, άγρια 
είμαι!   Το λένε τα βιβλία. 

Ο πάνθηρας καμάρωνε που 
είναι άγριο ζώο, και 
μάλιστα προστατευόμενο, 
όπως διάβασε.  

Δανείστηκε ένα 
βιβλίο 
μαγειρικής κι 
έκανε σ’ όλους 
το τραπέζι. 

 Εικόνες και κείμενο από το βιβλίο :«Η κυρά Καμηλοπάρδαλη ήταν σοφή» : Συγγραφέας: Πόλυ Βασιλάκη, Βαγγέλης 
Ηλιόπουλος Εικονογράφηση: Λίλα Καλογερή ISBN: 978-960-16-1656-8 / Έτος 1ης Έκδοσης: 2008 / Εκδότης: Πατάκης  
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«Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο κι 

ένα στυλό μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο» 

Malala Yousafzai 

Παρόλο που η πρόσβαση στην εκπαίδευση 

αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των 

παιδιών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ, 1989), 

μέχρι και σήμερα 258 εκατομμύρια παιδιά και 

νέοι εξακολουθούν να μην φοιτούν στο 

σχολείο. 617 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι 

δεν μπορούν να διαβάζουν και να κάνουν 

βασικά μαθηματικά. Λιγότερο από το 40% των 

κοριτσιών στην υποσαχάρια Αφρική 

ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και περίπου τέσσερα εκατομμύρια παιδιά και 

νέοι πρόσφυγες είναι εκτός σχολείου. 

Παραβιάζεται το δικαίωμά τους στην 

εκπαίδευση και είναι απαράδεκτο. 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

ανακήρυξε στις 3 Δεκεμβρίου 2018, την 24η 

Ιανουαρίου ως Διεθνή Ημέρα για την 

Εκπαίδευση, με σκοπό την ανάδειξη της 

συμβολής της εκπαίδευσης στην ειρήνη και την 

ανάπτυξη. 

Στις 24 Ιανουαρίου 2022, εορτάζουμε την τέταρτη 

Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης με θέμα 

"Μετασχηματισμός της Εκπαίδευσης". Όπως 

περιγράφεται λεπτομερώς στην πρόσφατη 

παγκόσμια έκθεση της UNESCO για το Μέλλον 

της Εκπαίδευσης απαιτείται επανεξισορρόπηση 

στις σχέσεις μας μεταξύ μας, με τη φύση καθώς 

και με την τεχνολογία που φέρνει σημαντικές 

ευκαιρίες, εγείροντας παράλληλα, όμως, σοβαρές 

ανησυχίες για ισότητα, ένταξη και δημοκρατική 

συμμετοχή.  

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης θα είναι 

μια πλατφόρμα για την προβολή των 

σημαντικότερων μετασχηματισμών που πρέπει να 

καλλιεργηθούν για την συνειδητοποίηση του 

θεμελιώδους δικαιώματος όλων στην εκπαίδευση 

και για την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου, χωρίς 

αποκλεισμούς, ειρηνικού μέλλοντος. Θα 

δημιουργήσει συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο 

ενίσχυσης της εκπαίδευσης, ως δημόσιας 

προσπάθειας και κοινού καλού, τον τρόπο 

καθοδήγησης του ψηφιακού μετασχηματισμού, 

την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, τη διαφύλαξη 

του πλανήτη και την απελευθέρωση των 

δυνατοτήτων σε κάθε άτομο να συμβάλει στη 

συλλογική ευημερία και το κοινό μας σπίτι.  

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

International Day of Education (unesco.org)  

Ο Πλάτωνας είπε ότι: «Η εκπαίδευση είναι η 

δύναμη, που γιατρεύει τη ψυχή». 

Ο Αριστοτέλης υποστήριξε ότι: «Το να 

παιδεύσεις το μυαλό, χωρίς να εκπαιδεύσεις 

την καρδιά, δεν είναι εκπαίδευση». 

Και ας μην ξεχνάμε, αυτό που είπε ο Μέγας 

Αλέξανδρος: « Στους γονείς οφείλομε το ζην 

στους δε διδασκάλους το ευ ζην».  

Σε όλους τους δασκάλους, που μοχθούν για 

ένα καλύτερο αύριο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. 

https://en.unesco.org/commemorations/educationday
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ 
 

 

Πηγή: Κεφαλόβρυσο - Lapithos Municipality  

 

In the northern side of the Pentadactylos mountain 
range, at the kyrenia district and below the castle 
of Buffavento, the monastery of Saint John 
Chrysostomos is situated. It is famous for its water 
spring, the water of which cures skin diseases. 
According to tradition, in the castle of Buffavento, 
which also became the reason for the monastery of 
Saint Chrysostomos to be build, there lived far 
from the world, a Queen, who suffered from the 
incurable illness of leprosy. Her name was Maria 
de Molino and she was of Venician origin. Her 
only company was her beloved lap-dog whο 
finally also got infected by leprosy. The dog liked 
to leave the castle and go out to play. However he 
started coming back each day wet and on his return 
the Queen noticed that the dog had begun to heal. 
Full of curiosity, the Queen asked one of her 
servants to follow the dog in order to find out 
where he was going everyday and afterwards 
return in better health. The servant discovered a 
water spring beneath the mountain where the dog 
went to swim. Thus the Queen did the same, and 
when she was completely cured, she decided to 
abandon the castle and go to the city and live with 
her family. Τhe night, before her departure 
however, Saint Chrysostomos presented himself in 
her sleep and asked her to build a monastery in his 
name. He also asked the Queen to pass the 
remainder of her life in the monastery. The Queen 
started to build the monastery immediately and in 
a few months, the monastery of Saint 
Chrysostomos was finished. She brought monks to 
live in it, and gave to the monastery much land and 
money for its maintenance. This Queen stayed in 
the monastery up to the end of her life fulfilling 
the wish of the Saint.  

The monastery was build during the Byzantine 
period, likely at the end of the Arab raids in 
Cyprus, and has two churches.  In the north the 
oldest one is found which was build in 1050 
A.D.  The second church was build in 1891 and 
was dedicated initially to the Holy Trinity and later 

to Saint Helen.    

THE LEGEND OF THE LEPER QUEEN  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό  Δελτίο, τεύχος 62, Οκτωβρίου 2021 

The monastery of 

Ayios Ioannis 

Chrysostomos 

(11th century), 

Cyprus 

(Occupied since 

1974) 

Στη βόρεια πλευρά της οροσειράς του Πενταδακτύλου, 
λίγο πιο χαμηλά του κάστρου του Βουφαβέντου, 
βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του 
Χρυσοστόμου. Το μοναστήρι είναι φημισμένο για την 
πηγή του, το νερό της οποίας θεραπεύει δερματικά 
νοσήματα. Το μοναστήρι του κτίστηκε από τους 
Βυζαντινούς, γύρω στο 1050 μ.Χ. Η νεότερη εκκλησία 
χτίστηκε το 1891. Μερικές από τις περίφημες εικόνες 
που τη στολίζουν μεταφέρθηκαν από την παλιά 
εκκλησία, που ήταν ολόκληρη τοιχογραφημένη. Σ΄ 
έναν τοίχο της νέας εκκλησίας βρίσκεται ένα 
εικόνισμα της Βενετσιάνας αρχόντισσας Μαρίας ντε 
Μολίνο, που έμενε στο πανύψηλο κάστρο του 
Βουφαβέντο. 

Μια παράδοση μιλά για τούτη την αρχόντισσα: 
Αποξενωμένη εκεί πάνω απ’ όλο τον κόσμο, η 
άρρωστη κυρία είχε για μόνη συντροφιά της λίγους 
υπηρέτες κι ένα σκυλάκι, που κόλλησε την ασθένειά 
της. Κάποια μέρα η αρχόντισσα πρόσεξε πως το 
αγαπημένο της ζωάκι χανόταν για λίγη ώρα και 
ξαναγύριζε κοντά της βρεγμένο, αλλά και σαν 
μισογιατρεμένο. Είπε σ’ ένα απ’ τους υπηρέτες της να 
το παρακολουθήσει. 

Αυτός το είδε να παίρνει το κατηφορικό μονοπάτι του 
γκρεμού και να πηγαίνει σε μια μικρή πηγή απ’ όπου 
ανάβλυζε νερό. Εκεί, αφού λουζόταν, γύριζε πίσω στην 
κυρά του. Εκείνη σαν είδε να γιατρεύεται, κατέβηκε 
δυο τρεις φορές στην πηγή. Πλύθηκε με το 
θαυματουργό νερό και σιγά-σιγά ξαναβρήκε την υγεία 
της. Τώρα πια που ήταν καλά, σκόπευε να κατεβεί στις 
πολιτείες. Λαχταρούσε να επικοινωνήσει με τους 
ανθρώπους, που τόσα χρόνια είχε στερηθεί την 
συντροφιά τους. 

Όμως, τη νύχτα, η Μαρία ντε Μολίνο είδε στον ύπνο 
της τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, που την 
εμπόδισε να φύγει, λέγοντάς της πως πρέπει να μείνει 
και να χτίσει ένα μοναστήρι και μια εκκλησία στο 
όνομά του. Η ευλαβική γυναίκα βάλθηκε με όλη της 
την καρδιά να εκτελέσει την εντολή του. Έτσι χτίστηκε 
το μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου. 

Η ξένη αρχόντισσα έμεινε κι πέρασε την υπόλοιπη ζωή 
της εκεί. Μάλιστα ζήτησε να τη θάψουν μέσα στην 
εκκλησιά, όταν θα πέθαινε. 

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

Πηγή: Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι, Για την Γ΄ και Δ΄ 

τάξη του Δημοτικού Σχολείου, Υπουργείο Παιδείας-

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Λευκωσία 1992 

https://www.lapithos.org.cy/kefalovryso/

