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Αποστόλου Ανδρέα - 
Γιορτή 30 Νοεμβρίου

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου επισκέφτηκε τον Καθεδρικό
μας Ναό ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ.  Νικήτας για να τελέσει τον
Όρθρο και τη θεία λειτουργία με την ευκαιρία του
εορτασμού του Απ. Ανδρέα. Μερικά από τα παιδιά του
σχολείου μας εκπροσώπησαν το ελληνικό μας σχολείο
κατά τη διάρκεια της αρχιερατικής θείας λειτουργίας
καθώς επίσης η διευθύντρια του σχολείου μας κ.
Παναγιώτα και η υποδιευθύντρια κ.  Χριστίνα.  Χρόνια
Πολλά στην εκκλησία μας!  
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Χρόνια πολλά στην εκκλησία
και στο σχολείο μας!

ΜΑΡΙΑ  ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ  

Ξέρατε ότι καθεδρικός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του
Απόστολου Ανδρέα εγκαινιάστηκε το 1958; Τότε ξεκίνησαν τακτικές
λειτουργίες από τον πρώτο παπά, τον πατέρα Νικόδημο Αναγνώστου.
Το κτίριο σχεδιάστηκε το 1873 από τον J .A Chatwin και είναι μια
καθολική αποστολική εκκλησία νεογοτθικού ρυθμού πρώιμου αγγλικού
στυλ.  

Ο καθεδρικός ναός στεγάζει και το ελληνικό σχολείο,  στο οποίο παιδιά
αλλά και ενήλικες από την ευρύτερη περιοχή μαθαίνουν την γλώσσα
από εκπληκτικούς δασκάλους που με αγάπη και αφοσίωση προσπαθούν
να μεταδώσουν τα ήθη και τα έθιμα της ελληνικής και κυπριακής
παράδοσης.

 Αξίζει  όμως να αναφέρουμε την πιο σημαντική προσωπικότητα του
σχολείου,  τον αείμνηστο Χριστόφορο Καρτούδη BEM, που κατάφερε να
διδάξει και τα εγγόνια των πρώτων μαθητών του.  Ως αναγνώριση για
την προσφορά του στο σχολείο τιμήθηκε το 2014 από την Αυτής
Μεγαλειότητα.

 
                                                        



‘Σαν Σημερα…’                                    !Exclusive Edition!

ΡΑΦΑΕΛΑ  ΠΑΧΑTOYΡΙΔΟΥ

Το σχολικό μας κτήριο 
άνοιξε για πρώτη φορά στις 23 Νοεμβρίου 2002!

Σαν σήμερα πριν από 63 χρόνια,  
το 1958,  λειτούργησε για πρώτη 
φορά το σχολείο μας.  Αρχικά 
στεγαζόταν σε ένα παραδοσιακό 
καφενείο που ανήκε στον Ανδρέα 
και Μαργαρίτα Κωνσταντίνου 
στο ‘Lozells ’ .  Στην αρχή της 
δεκαετίας του 60’ ,  οι  αριθμοί τον 
μαθητών αυξήθηκαν λόγω των 
μεταναστών από την Κύπρο. 
Έπρεπε να ενοικιαστούν χώροι για την μάθηση 236 παιδιών. Στα
επόμενα 40 χρόνια η κατοίκηση του σχολείου μας γινόταν σε πολλά
μέρη σε βρετανικά σχολεία η σε δωμάτια πίσω από εκκλησίες.  

Στις 23 Νοεμβρίου 2002,  τελέστηκαν τα εγκαίνια του καινούργιου μας
κτιρίου.  Ο αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος έκοψε την κορδέλα για να μπούμε
για πρώτη φορά σε αυτό το υπέροχο κτίριο.  Από τότε το σχολείο μας
στεγάζεται πίσω από την εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα. 
Τα παιδιά του σχολείου μας μέχρι και σήμερα πάνε στην εκκλησία για
γιορτές και για να προσκυνήσουν.



...‘Σαν Σημερα’                                    !Exclusive Edition!

ΡΑΦΑΕΛΑ  ΠΑΧΑTOYΡΙΔΟΥ

Μέσα σε αυτά τα καταπληκτικά και σημαντικά χρόνια που το σχολείο
μας λειτουργεί,  πολλές σημαντικές δασκάλες έχουν διδάξει τα υπέροχα
μας παιδιά,  που μέχρι και σήμερα υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν
γονείς,  παππούδες και γιαγιάδες που έχουν μάθει ή διδάξει στο
σχολείο μας.  Αυτό είναι που μας κάνει ευγνώμονες για την ιστορία του
σχολείου μας.

 

Το σχολείο μας,  μετά από πολλά χρόνια,  έχει γίνει το πιο καθιερωμένο
Ελληνικό Σχολείο σε όλο το West Midlands και θα συνεχίσει να είναι
γεμάτο επιτυχίες.  Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ελληνική και
κυπριακή οικογένεια μας,  γιατί χωρίς όλους εμάς,  το σχολείο μας δεν
θα ήταν τόσο αγαπημένο και ξεχωριστό.  

 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

                                                        



Νέα από Ελλάδα και Κύπρο 

ΕΛΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  -  ΕΙΡΗΝΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Αγριεύει ο καιρός την Ελλάδα

Επιδείνωση παρουσίασε ο καιρός τις τελευταίες μέρες του Νοέμβρη,
και από τα δυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και
καταιγίδες,  που συνοδεύτηκαν τοπικά από χαλαζοπτώσεις.  Η
θερμοκρασία έχει κυμανθεί από -1 έως 13 βαθμούς στην Βόρεια
Ελλάδα, από -1 έως 17 στην Ήπειρο,  από 3 έως 18 στη Θεσσαλία και
από 5 έως 20 βαθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Black Friday και στην Ελλάδα

Αυτό τον μήνα, αυξάνονται τα κρούσματα στην 
Ελλάδα. Πολλές περιοχές είναι κόκκινες και 
έχουν τοπικά απαγορευτικό (lockdown).

Κεραυνοί και Αστραπές!   
 

Στα δυτικά της Κύπρου είχε έντονες 
καταιγίδες,  και τα βουνά κοντά σε αυτό 

το μέρος είχαν επηρεαστεί.  Τριάντα πέντε 
χιλιοστά βροχή είχε πέσει την ώρα! 

Το ποσοστό μέσης βροχόπτωσης για το μήνα Νοέμβριο ανήλθε την
Παρασκευή 26/11/2021 στο 51% από το 44% 

που ήταν μέχρι την Πέμπτη 25/11/2021.
Χριστούγεννα στην Κύπρο

Η κοινότητα του Αγρού που βρίσκεται στο Τρόοδος,  
κοντά στον Όλυμπο (το πιο ψηλό βουνό της Κύπρου) 
ετοιμάζει παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα 
σπίτια για τουρίστες και ντόπιους.  
Θα είναι όλα έτοιμα από τις δέκα Δεκεμβρίου
 



Η 'Πέτρα του Ρωμιού' 
ΕΙΡΗΝΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η Πέτρα Του Ρωμιού είναι εκεί που γεννήθηκε η μυθολογική
Αφροδίτη.  Η Αφροδίτη είναι η θεά της αγάπης και της
ομορφιάς.  Λένε ότι όταν κολυμπήσεις μέσα σ’αυτή την
θάλασσα θα γίνεις όμορφη ή όμορφος για πάντα. 
Η μυθολογία λέει ότι  η Αφροδίτη 
ανέβηκε απο τους βράχους  της 
θάλασσας και ότι δεν ήταν 
παιδί όμως ήταν ήδη μία νέα και 
πανέμορφη γυναίκα.

“Πέτρα του Ρωμιού,” σημαίνει 
“Rock of the Roman.” Δίπλα από αυτή 
την θάλασσα είναι ο δρόμος που ενώνει την Πάφο και την
Λεμεσό.

Εάν πάτε στην Κύπρο για διακοπές,  δεν θα βρείτε ωραιότερο
μέρος –όμως μην ξεχάσετε το παγωτό και το μαγιό σας!



 
Κάθε μήνα επιλέγουμε

μία αγαπημένη συνταγή 
 μίας δασκάλας, με βάση

το ποιο μήνα έχει
γενέθλια. 

 
Αυτό τον μήνα έχουμε

μία δασκάλα γεννημένη
τον Νοέμβριο. 
Και όχι απλά 

δασκάλα, αλλά 
την διευθύντρια του

σχολείου μας, 
την Κυρία Γιώτα! 

 
Στις 21 Νοεμβρίου

γιορτάζει τα γενέθλια
και τη γιορτή της, οπότε

ας της ευχηθούμε
 Χρόνια Πολλά!

 
 

Share your tale with us!

Συνταγή του μήνα 
ΡΑΦΑΕΛΑ  ΠΑΧΑTOYΡΙΔΟΥ

Αδειάζουμε το εσωτερικό τον λαχανικών
μας.  Κόβουμε το πάνω μέρος για να το
χρησιμοποιήσουμε ως καπάκι για να
κλείσουμε τα γεμιστά μας
Καθαρίζουμε τα μεγάλα κρεμμύδια και τα
χαράζουμε κατα μήκος.  Τα βάζουμε σε νερό
για περίπου 10 λεπτά για να μαλακώσουν. Τα
αφήνουμε να κρυώσουν και μετά ανοίγουμε
προσεκτικά τα φύλλα των κρεμμυδιών ένα-
ένα.
Ανακατεύουμε καλά μαζί τον κιμά,  το ρύζι,
το κρεμμύδι,  το εσωτερικό των ντοματών,
τον μαϊντανό, τον δυόσμο, το αλάτι,  το
πιπέρι,  το ελαιόλαδο και τον χυμό λεμονιού.

Γεμιστά -  
Vegetables filled with rice and meat

Υλικά -  Ingredients:
Για την γεμιση -  For the filling 
1 κιλό χοιρινός κιμάς
1¼ ποτήρι ρύζι
¾ ποτηριού ελαιόλαδο
3 ντομάτες και το εσωτερικό από τις 5 ντομάτες
για γέμισμα
4 κουταλιές σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο
2 κουταλιές σούπας δυόσμο ξηρό τριμμένο
½ φλιτζάνι χυμό λεμονιού
Αλάτι
Πιπέρι
 
Λαχανικά για γέμισμα -  Vegetables to fill :
5 ντομάτες μέτριες στρογγυλές
5 κολοκυθάκια
2 μεγάλα κρεμμύδια
4 πιπεριές
4 μελιτζάνες
½ ποτήρι ελαιόλαδο
3 τριμμένες ντομάτες

Εκτέλεση -  Method: 
1.

2.

3.

ΚΑΛΗ  ΣΑΣ  
ΟΡΕΞΗ !



Συνέντευξη με 
την διευθύντρια μας 
ΕΛΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

Ελίνα: Θα ήθελες να αλλάξεις κάτι στο σχολείο;
Κ. Γιώτα:  Στο σχολείο ήδη έχουν αλλάξει πολλά και ναι
βεβαίως θα ήθελα να αλλάξουν κι άλλα. Η αλλαγή προς
το καλύτερο είναι σημάδι αφοσίωσης,  σκληρής δουλειάς
και αγάπης.

Ελίνα: Άμα μπορούσες, θα ήθελες να κάνεις κι άλλες
γιορτές;
Κ. Γιώτα:  Οι γιορτές μας είναι ικανοποιητικές,  αλλά
περισσότερες εκδηλώσεις ναι σίγουρα θα ήθελα να
γίνονται.  Δυστυχώς όμως ο χρόνος του σχολείου είναι
πολύ περιορισμένος.

Ελίνα: Έχεις κι άλλες δουλειές σε άλλα σχολεία;
Κ. Γιώτα:  Ναι,  διδάσκω και δύο φορές την εβδομάδα
στο άλλο σχολείο του Μπέρμιγχαμ, αυτό της Αγ.
Τριάδας.  

Ελίνα:  Θα έκανες το σχολείο για μία ώρα καθε μέρα
την εβδομάδα;
Κ. Γιώτα: Μόνο μία ώρα; Μακάρι να μπορούσαμε το
σχολείο να ήταν ανοιχτό κάθε μέρα για πολλές ώρες.
Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται,  γιατί πρέπει να πηγαίνετε
στο αγγλικό σχολείο τα πρωινά και τα απογεύματα
είναι δύσκολο με τις δραστηριότητες και τις δουλειές
των γονέων να πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της
πόλης.

Ελίνα:  Πότε άρχισες να δουλεύεις εδώ;
Κ. Γιώτα: Άρχισα να δουλεύω εδώ από το 2013.

Ελίνα: Πώς βλέπεις το σχολείο σε πέντε χρόνια;
Κ. Γιώτα:  Με ακόμη περισσότερες επιτυχίες και
διακρίσεις!

 
Επί ευκαιρίας των

γενεθλίων της,
αποφασίσαμε να

ρωτήσουμε κάποιες
ερωτήσεις στην

διευθύντρια 
του σχολείου μας.

 

4.  Γεμίζουμε τα λαχανικά μας με τον μείγμα και τα βάζουμε σε ένα ταψί.
5.  Ρίχνουμε πάνω από τα γεμιστά το ελαιόλαδο, τις τριμμένες ντομάτες,  2      
 ποτήρια νερό και 1 κύβο ζωμό κότας η λαχανικών.
6.  Σκεπάζουμε καλά και τα βάζουμε στο φούρνο για μισή ώρα στους 180°C
7.  Τα ξεσκεπάζουμε και τα βάζουμε να ψηθούν για αλλά 10 λεπτά, μέχρι να
ροδίσουν.

Κ .  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΣΕΡΓΗ



‘ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ’ !

ΑΜΕΡΙΚΗ                          
ΓΙΟΡΤΗ                              
ΕΚΤΙΜΗΣΗ  
ΕΥΓΝΩΜΩΝ  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ  
 

Έχω αποφασίσει να επιλέξω για το θέμα του ‘αμερικάνικου’ το
"Thanksgiving",  αν και δεν το γιορτάζουμε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο.
Το έχω διαλέξει επειδή μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε ευγνώμονες.

ΚΕΡΙΑ                          
ΚΑΝΑΔΑΣ                              
ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ   
ΜΗΛΟΠΙΤΑ  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ                          
ΠΑΤΑΤΕΣ                              
ΠΕΜΠΤΗ  
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

 



Η Καρδιά
του σχολείου μας 

 
Η εφημερίδα "Η Καρδιά" εκδίδεται από τους μαθητές της
τάξης GCSE 1 του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου του

Απόστολου Ανδρέα, στο Birmingham του Ηνωμένου
Βασίλειου. Η επιμέλεια των κειμένων και η σχεδίαση

έγινε από την δασκάλα του τμήματος, 
Όλγα Σταύρου-Migchels. 

 
 
 

8 Arthur Place
Summer Hill Terrace

Birmingham 
B1 3DA

 
 

 
 


