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Ο εξεταστικός οργανισμός Edexcel αποφάσισε  

να σταματήσει τις εξετάσεις  

A Level των Νέων Ελληνικών 
 

Παρακαλούμε  

ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ A - Level 

στον πιο κάτω σύνδεσμο 

https://www.change.org/p/edexcel-john-fallon-pearson-chief-

executive-officer-nickymorgan-mp-tristram-hunt-mp-keep-the-

modern-greek-language-a-level-exam-5?just_created=true  

 

 

The examining body Edexcel decided to   

Withdrawal of GCE AS and A level 
Modern Greek from 2017 

 

Please 

VOTE FOR THE MODERN GREEK  

A - LEVEL EXAMS 
in this link  

https://www.change.org/p/edexcel-john-fallon-pearson-chief-

executive-officer-nickymorgan-mp-tristram-hunt-mp-keep-the-

modern-greek-language-a-level-exam-5?just_created=true  
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CAMPAIGN TO SAVE 

MODERN GREEK A LEVEL EXAM 

 
 

The Greek and Greek-Cypriot Community in United Kingdom has started a campaign to 

save the Modern  Greek A level exam and stop it from being abolished by the examining 

board Edexcel. 

 

If this decision will implement, would have a significant impact on community cohesion. 

Study of the Greek language is a crucial way to keep the Cypriot community together and 

give the younger generation an appreciation of their history and cultural heritage.  

Everyone with Greek origin and everyone which appreciates the Greek Language has to 

sigh the on line petition and also ask others to do so. For those they don’t have e-mail ad-

dress, can sign up the on paper petition.    

 

The coordinating body of the campaign met  Theresa Villiers, MP for Chipping Barnet, on 

Saturday 23rd May , at Manor Hill Greek School in Totteridge. Mrs Villiers, heart their 

concerns about the damage which would be done if the A Level in Greek were to be abol-

ished. She promised to help our community on that crucial matter.  Theresa Villiers will be 

working with other north London MPs to seek to save the Greek A Level. She is contacting 

the Secretary of State for Education and Edexcel to urge them to reverse the threat to A 

Levels in Greek and other languages.  

 

Thee coordinating body of the campaign  includes representatives of the Hellenic Educa-

tion Coordinating Committee in the UK– ΕΦΕΠΕ (ΚΕΣ, ΟΕΣΕΚΑ, ΑΕΣΑ)  and the Greek 

Schools  of Manor Hill and Finchley, the Cyprus  Educational Mission in the UK and the 

Education Office at  the Greek Embassy in the UK, the Greek Orthodox  Archdiocese  of 

Thyadeira and Great Britain, the Embassy of Greece in the UK,  the Cyprus High Commis-

sion in the UK,  the National Federation  of Cypriots in the UK and the Association of 

Greek Orthodox Communities in the UK.  
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙ-
ΠΕΔΟ Α LEVEL 

 

Η ελληνική και ελληνοκυπριακή κοινότητα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο έχει αρχίσει εκστρατεία για 

διάσωση των εξετάσεων των Νέων Ελληνικών σε 

επίπεδο A Level και ανατροπή της απόφασης του 

εξεταστικού κέντρου Edexcel για κατάργησή τους.  

 

Πιθανή κατάργηση των εξετάσεων των Ελληνι-

κών σε ανώτερο επίπεδο θα επέφερε αρνητικές 

επιπτώσεις στην συνοχή της κοινότητας. 

Η εκμάθηση  της Ελληνικής γλώσσας ήταν πάντα σημαντική για τη διατήρηση της ενότητας 

της Ελληνο-κυπριακής κοινότητας καθώς και την εκτίμηση των νέων μας για την ιστορία και 

την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

 

Το συντονιστικό σώμα της εκστρατείας συναντήθηκε με την Βουλευτή του  Chipping Barnet 

Τερέζα Βίλλιερς το Σάββατο 23 Μαΐου στο παροικιακό σχολείο Μάνορ Χιλ. 

 

Η κα Βίλλιερς άκουσε τις ανησυχίες τις κοινότητας μας για τις αρνητικές συνέπειες που θα 

υπάρξουν σε περίπτωση κατάργησης των A Level Νέα Ελληνικά και υποσχέθηκε να βοηθήσει 

για την ανατροπή της απόφασης του Edexcel.   

 

  Η Τερέζα Βίλλιερς θα συνεργαστεί με άλλους Βουλευτές του Βορείου Λονδίνου για κοινή 

προσπάθεια διάσωσης των εξετάσεων των Νέων Ελληνικών και θα έλθει σε επαφή με την 

Υπουργό Παιδείας και το εξεταστικό κέντρο Edexcel με στόχο την ανατροπή της αρχικής α-

πόφασης για τα Ελληνικά. 

 

Το συντονιστικό σώμα της εκστρατείας αποτελείτε από τον Ενιαίο Φορέα Ελληνικής Παροι-

κιακής Εκπαίδευσης—ΕΦΕΠΕ (ΚΕΣ, ΟΕΣΕΚΑ, ΑΕΣΑ), σχολεία Manor Hill και Finchley, 

την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ), το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρε-

σβείας, την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μ. Βρετανίας, την Κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία, την 

Ελληνική Πρεσβεία, την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και τον Σύνδεσμο Ελληνορθοδόξων 

Κοινοτήτων.  
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Online Petition: 

Petitioning EDEXCEL 

KEEP THE MODERN GREEK LANGUAGE A-LEVEL EXAM 

This petition is initiated by the Hellenic Education Coordinating 

Committee in the UK – ΕΦΕΠΕ (ΚΕΣ, ΟΕΣΕΚΑ, ΑΕΣΑ) and the 

Greek Schools of Manor Hill and Finchley and supported by the 

Cyprus Educational Mission in the UK and the Education Office 

at the Greek Embassy in the UK, the Greek Orthodox Archdio-

cese of Thyateira and Great Britain, the Embassy of Greece in 

the UK, the Cyprus High Commission in the UK, the National 

Federation of Cypriots in the UK and the Association of Greek 

Orthodox Communities in the UK. 

We strongly oppose Edexcel’s initial decision to stop the GCE AS 

and A-level Modern Greek examinations from 2017. 

The Greek language is one of the official languages of the Euro-

pean Union spoken in two member states, Greece and the Re-

public of Cyprus. The policy of the European Union on lan-

guages is to support language learning and linguistic diversity. 

Stopping the examination in Modern Greek is certainly not in 

compliance with the above policy. 

The Greek language has the longest documented history of any 

Indo-European language, spanning 34 centuries of written rec-

ords and forms the basis for a number of modern languages. 

Moreover, the Greek language holds an important place in the 

history of Europe, the Western world and Christianity. Ancient 

Greek literature includes works of monumental importance and 

influence such as Homer’s epic poems of the Iliad and the Odys-

sey. Greek is also the language in which many of the founda-

tional texts of Western philosophy were written, such as the 

Platonic dialogues and the works of Aristotle. The New Testa-

ment of the Christian Bible was also written in Greek. The study 

of the Greek texts is a very important discipline of Classics in 

many world class universities. The terms that originate from 

Greek can be found in abundance in all scientific fields and the 

humanities. Therefore the importance of the Greek language is 

tremendous.  

 

Oι γονείς χρειάζεται να 

συμφωνούν στη διαπαιδα-

γώγηση των παιδιών 

τους.  

Όταν φαίνεται ότι οι  

γονείς δεν συμφωνούν με-

ταξύ τους σε ό,τι αφορά 

τη διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών τους, τα παιδιά 

τότε μπερδεύονται, υπο-

νομεύεται η αξιοπιστία 

των γονέων και χάνεται ο 

σεβασμός στα όρια που 

έχουν θέσει. 

  

Πηγή:  

ΠΟΕΔ, «Γέφυρες Επικοινω-

νίας», Μάρτιος 2012, τεύχος 

30, σελ.4 

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ 
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Keeping the GCE AS and A-level Modern Greek exami-

nations will secure the general familiarity with the 

Greek language. Furthermore, it will help not only the 

local Greek population but also everyone who wants 

to study Greek develop a lifelong appreciation for the 

richness of the Greek culture. This will also help to es-

tablish strong links between the Greek and the British 

societies. 

There is a significant number of people of Greek origin 

living in England and Wales. Being able to obtain a 

qualification in the Greek language is one of the big-

gest motivations of young people of Greek origin to 

learn their “mother tongue”. We believe we have eve-

ry right to have our language skills recognized and ac-

credited through the education system. Moreover, 

keeping the connection with the language and culture 

of our origin, as British residents and citizens, will en-

sure a more dynamic and functional role in the multi-

cultural British society. Greek supplementary schools 

serve a very important role towards community cohe-

sion, children’s self-development and resilience. 

Lastly but of crucial importance is the impact of main-

taining and supporting a multilingual environment in 

the UK for social cohesion and for economic recovery 

of the country, as it can increase the levels of trade. 

Languages can bring enormous benefits in these two 

areas. The importance of languages is emphasised, 

among others, by the British Academy, the UK’s na-

tional body which champions and supports the hu-

manities and social sciences. 

 

Please, click on the link to sing: 

  

https://www.change.org/p/edexcel-john-fallon-pearson-chief-

executive-officer-nickymorgan-mp-tristram-hunt-mp-keep-the-

modern-greek-language-a-level-exam-5?just_created=true  

 
  

ΟUR ADVICE 

Parents need to 

agree about their 

children’s education. 

When parents do not 

agree with each oth-

er in terms of educat-

ing their children, 

then the children get 

confused and they 

doubt their parents 

reliability.  

Source: POGT “Bridges 

of Communication”, 

March 2012,  

Issue 30, p. 4 
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Petition 

May-June, 2015 

We, the undersigned, demand that  

Edexcel keeps the Examinations of Modern Greek GCE AS and A’ Level. 

It goes against equal opportunities to deprive learners of Modern Greek of the right to be examined 

and ac-

Name Email / Address Signature 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

This petition is initiated by the Hellenic Education Coordinating Committee in the UK– ΕΕΦΕΠΕ (ΚΕΣ, ΟΕΣΕΚΑ, 

ΑΕΣΑ)  and the Greek Schools  of Manor Hill and Finchley  and supported by the Cyprus  Educational Mission in 

the UK and the Education Office at  the Greek Embassy in the UK, the Greek Orthodox  Archdiocese  of Thyadeira 

and Great Britain, the Embassy of Greece in the UK,  the Cyprus High Commission in the UK,  the National Federa-

tion  of Cypriots in the UK and the Association of Greek Orthodox Communities in the UK.                                   

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  

Μπορείτε να το εκτυπώσετε και το κυκλοφορήσετε για συλλογή υπογραφών. Μετά τη συμπλήρωσή 

του να παραδοθεί στα γραφεία της  Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής  μέχρι τις 10/06/15. 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ 

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Edmonton δέχτηκε Κομμάτι του Τιμίου Σταυρού  

σε ειδική τελετή. 17 Μαΐου 2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροικιακό Σχολείο  

Leicester 

 

 

 

Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπί-

σκοπος Θυατείρων και Με-

γάλης Βρετανίας κ.κ Γρη-

γόριος με τα παιδιά του 

σχολείου στην εκκλησία. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 21 Μαρτίου 2015 το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο 

του Leicester έλαβε μέρος για δεύτερη φορά στην 

«Εβδομάδα Επιστήμης», έναν ετήσιο θεσμό που οργανώ-

νει ο Βρετανικός Οργανισμός Επιστήμης (British Science 

Association). Το ΕΠΣ του Leicester ανήκει στο μικρό α-

ριθμό κοινοτικών σχολείων του Ηνωμένου Βασιλείου που 

έλαβαν μέρος. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του στα Ελληνικά και εξυπηρετούσε 

τόσο επιστημονικούς όσο και τους γλωσσικούς στόχους 

των ΕΠΣ. Το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή με την 

πρωτοβουλία της διευθύνουσας του σχολείου, κ. Μαρίνας 

Χαραλαμπίδη, σε συνεργασία με ελληνόφωνους ειδικούς 

στο χώρο της μηχανικής και της μουσικής, τον Δρ. Νεό-

φυτο Λοφίτη και την κ. Πόπη Χαριτάκη. 

 

Το περιεχόμενο του προγράμματος κάλυπτε διάφορα επιστημονικά πεδία με βάση τις ιδέες του Πυθα-

γόρα για τη μουσική, τον ήχο, τα φυσικά φαινόμενα και το σύμπαν. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες 

εργασίας αντίστοιχες του ηλικιακού τους επιπέδου. Έπειτα από αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο, τα 

παιδιά κατασκεύασαν κρουστά και μονόχορδα μουσικά όργανα και ηχητικούς παντογνώστες που λει-

τουργούσαν με ηλεκτρικό κύκλωμα.  

 

Η εκμάθηση του λεξιλογίου του προγράμματος επιτεύχθηκε μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια 

μεταξύ των υπευθύνων του προγράμματος και των εκπαιδευτικών του σχολείου αφού ενσωματώθηκε 

και στα μαθήματα πριν και μετά το πρόγραμμα.  

 

Στο τέλος της ημέρας τα παιδιά παρουσίασαν τις κατασκευές τους στους γονείς και συμμετείχαν με τα 

μουσικά τους όργανα σε μια ηχοϊστορία. Το πρόγραμμα είχε μεγάλη επιτυχία καθώς το απόλαυσαν 

τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς. Επιπλέον, σχολίασαν την καινοτομία του προγράμματος μέσα από το 

οποίο δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από ποικίλα θέματα στην Ελληνική 

γλώσσα.  

 

Μαρίνα Χαραλαμπίδη 

 
 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  

Πρόγραμμα Επιστήμης στα Ελληνικά στο Παροικιακό σχολείο του Leicester 
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 Ελληνικό σχολείο στο Leeds 
           Προδημοτική - Α’ τάξη, Ενότητα “Τα ζώα”. 

 

 

 

Ελληνικό Παροικιακό 

σχολείο “Goffs”. 
 

 



 

Διαγωνισμός Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής 

“ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΩ” 
 

Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή διοργανώνει διαγωνισμό με θέμα “ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ 

ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΩ”. Ο διαγωνισμός αφορά σε λογοτεχνικές και εικαστικές δημιουργί-

ες των μαθητών/μαθητριών των ελληνικών παροικιακών σχολείων της Μ. Βρετανίας για την 

τουρκική εισβολή του 1974 και την παράνομη κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου.  

 Οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετάσχουν με τις δημιουργίες τους σε δύο κατηγορίες. Η 

πρώτη αφορά στη δημιουργία λογοτεχνικών κειμένων όπως συγγραφή ποιήματος, θεατρικού 

ή πεζού κειμένου. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στη δημιουργία ζωγραφιάς με διάφορα μέσα 

κατασκευής (λαδομπογιές, παστέλ, νερομπογιές, κολλάζ), με διάφορα υλικά (πηλός, ξύλο, 

υφάσματα) ή δημιουργίας σύντομου βίντεο χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως moviemak-

er και photo story.  

  

Τα έργα συμμετοχής θα κριθούν ανά ηλικιακή ομάδα ως εξής: 

 

Κατηγορία Λογοτεχνικής Δημιουργίας: 

Α΄ ηλικιακή ομάδα 6-9 ετών 

Β΄ ηλικιακή ομάδα 10-12 ετών 

Γ΄ ηλικιακή ομάδα 13-16 ετών 

 

Κατηγορία Εικαστικής Δημιουργίας: 

Α΄ ηλικιακή ομάδα 6-9 ετών 

Β΄ ηλικιακή ομάδα 10-12 ετών 

Γ΄ ηλικιακή ομάδα 13-16 ετών 

 

Οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία του/των δημιουργού/ών τους (όνομα, ηλικία, 

σχολείο, τηλέφωνο επικοινωνίας) και να παραδοθούν στα γραφεία της ΚΕΑ . 

 

Η επιλογή των έργων θα γίνει στις 3 Ιουνίου. 
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Θρησκευτικές Εορτές  

 

05.05.2015 

Μεγαλομάρτυρος    Ειρή-

νης 

 

21.05.2015 

Ανάληψη του Χριστού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεγάλου Κωνσταντίνου  

και Αγίας Ελένης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2015 

Πεντηκοστή 
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Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη 

(21 Μαΐου) 

 
Είναι γνωστό πως λίγα πρόσωπα στη μακραίωνη πορεία της ανθρωπότητας τιμή-

θηκαν από την ιστορία με τον τίτλο του Μεγάλου. Εξέχουσα ανάμεσά τους μορ-

φή αποτελεί αναμφίβολα ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αναδείχθηκε πραγματικά Με-

γάλος, όχι μόνο σε έργα πολιτικής σύνεσης, οικονομικής διαχείρισης, διοικητικής 

μεταρρύθμισης, στρατιωτικής δεξιοτεχνίας, φρόνησης και ανδρείας, αλλά, με 

άριστο συνδυασμό, Μεγάλος και σε έργα μεγάλα, στερέωσης του μέχρι τότε χει-

μαζομένου Χριστιανισμού, ενίσχυσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποκατάστα-

σης της εσωτερικής της ενότητας, τιμής των αγίων Μαρτύρων, ανέγερσης ναών, 

σύγκλησης Συνόδων.  

 O Μέγας Κωνσταντίνος, ο ενδοξότατος πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, ο 

ιδρυτής της βασιλεύουσας Κωνσταντινούπολης, γεννήθηκε στην πόλη Ναϊσσό, 

της κεντρικής Σερβίας, γύρω στο έτος 275. Πατέρας του ήταν ο ελληνοϊλλυρικής 

καταγωγής Κωνστάντιος ο Χλωρός, αξιωματούχος τότε του ρωμαϊκού κράτους 

και μητέρα του ήταν η πολύ ευσεβής και ενάρετη Ελένη, που γεννήθηκε στην 

πόλη Δρέπανο της Βιθυνίας (Μικράς Ασίας) περί το έτος 247.  

 Η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, παιδαγωγός, και συμβοη-

θός του, και συντελεστής στα θεία έργα, στη φιλανθρωπία, στην εύρεση του Τιμί-

ου Σταυρού και ανάδειξη των Αγίων Τόπων, στη στήριξη των πιστών, στον εκ-

χριστιανισμό των απίστων. 

 Στο βίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου αξίζει να αναφερθεί και το γνωστό «Εν 

τούτω νίκα». Σε μια μάχη όπου τα στρατεύματα του Μεγάλου Κωνσταντίνου 

απειλούνταν με ήττα από τους εχθρούς, ο Άγιος είδε στον ουρανό φωτεινό το 

σημείο του Τιμίου Σταύρου και γύρω του την επιγραφή, «Εν τούτω νίκα». Το 

ίδιο βράδυ φάνηκε στον ύπνο του και ο ίδιος ο Χριστός με το σημείο του Σταυ-

ρού, ερμηνεύοντάς το σ' αυτόν και τον προέτρεψε να κατασκευάσει ένα σταυρικό 

λάβαρο, σαν εκείνο που είδε, να το φέρει με πίστη ως φυλακτήριο στους πολέ-

μους, και θα νικούσε με τη δύναμή Του πάντοτε τους εχθρούς του. Πράγματι την 

επομένη το πρωί κάλεσε τεχνίτες και διέταξε και κατασκεύασαν το λάβαρο του 

Σταυρού. Τούτο το θείο λάβαρο πρόσταξε πενήντα εκλεκτούς στρατιώτες να το 

μεταφέρουν εναλλάξ μπροστά απ' όλο το στράτευμα και πραγματικά, όταν συ-

γκροτήθηκε η τελική μάχη, νίκησε ο Σταυρός, το ανίκητο σύμβολο, που προπο-

ρευόταν του στρατεύματος του Κωνσταντίνου! Τόσος φόβος κατέλαβε τους ε-

χθρούς, που τα έχασαν, και καταδιωγμένοι, όρμησαν απερίσκεπτα και πέσανε 

όλοι μέσα στον Τίβερη ποταμό! Ο Κωνσταντίνος τότε δόξασε τον Θεό, και θαύ-

μασε τη δύναμη του Σταυρού, βλέποντας τέτοιο θαύμα.  O χριστιανικός κόσμος 

οφείλει πολλά στη βασιλική αυτή δυάδα, το Μέγαλο Κωνσταντίνο και την Αγία 

Ελένη, την οποία, δίκαια και θεόπνευστα, η Εκκλησία μας κατέταξε στον χορό 

των Αγίων, απονέμοντάς τους επάξια και τον τίτλο των ισαποστόλων.  

 Αλλά και σύμφωνα με παλαιά βυζαντινή παράδοση, η ιστορική πορεία της 

μεγαλονήσου μας Κύπρου σηματοδοτήθηκε ανεξίτηλα από την παρουσία της 

βασιλομήτορος Ελένης, κατά την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους, όπου, 

ως γνωστό, είχε σταλεί απ' τον Μεγάλο Κωνσταντίνο κατά θεία υπόδειξη. Η ίδια 

παράδοση αποδίδει στην Αγία Ελένη, και άρα έμμεσα και στον υιό της, την 

ίδρυση της Μονής του Τιμίου Σταυρού στην Κύπρο, την οποία τότε προικοδότη-

σε με τα άγια Σύμβολα του Δεσποτικού Πάθους (τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, ένα 

από τους αγίους Ήλους και τον Σταυρό του Καλού Ληστού).  

  

                                      

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/Konstantinos-Elenh.el.aspx 



 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

CALENDAR 

 

 

 

07.05.15 

Γενικές εκλογές στη  

Μεγάλη Βρετανία 

 

25.05.15 - 30.05.15 

Διακοπές ημιτριμήνου  

Half-Term 

 

03.06.15 

Επιλογή έργων για το διαγωνι-

σμό  

«Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδι-

κώ». 

 

11.07.15 

Λήξη σχολικής χρονιάς 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Saint Eleni in Cyprus 

 

Saint Eleni visited Palestine in search of the Cross on which The Lord 

was crucified and to build churches in his name. She had seen a vision 

herself which guided her to perform this holy task. At the time she was 

about 80 years old and she set about this task with lots of faith. The 

Cross of the Lord had been buried by unbelievers in a bid to wipe out all 

traces of Christianity but one Jew called Judas, after a divine vision, 

pointed out the location to Saint Eleni and she ordered to dig the area. 

  Three crosses were found along with the nails used in the crucifix-

ions. Saint Eleni now had to find which the three crosses was the Cross 

of the Lord. Makarios, the Bishop of Jerusalem, decided that all three 

crosses should be laid on a woman who was extremely ill. Makarios 

prayed, and when he had finished he touched all the crosses on the sick 

woman. The first two did nothing but once the Cross of the Lord touched 

her, she was cured.  

 On 14th September 326, the Holy Cross was placed in the Church in 

Jerusalem. This day is celebrated as the Second Raising of the Cross of 

The Lord. Saint Eleni took part of the Cross to Rome, and part of it to 

Constantine, who was then in Constantinople. Saint Eleni built a Church 

in Rome to house it. The Title which was placed above the Lord's head 

which read "The King Of The Jews," was put on top of an arch in the 

same church. She also took one of the nails used in the Crucifixion to 

her son Constantine. He had it placed in his crown.  

 Saint Eleni then set off for Constantinople. She was forced to land in 

Cyprus due to bad weather. Cyprus back then was in a terrible situation 

because it had not rained for a very long time-about 36 years. The land 

was filled with snakes, and many of the inhabitants had immigrate else-

where. An angel appeared to Saint Eleni and told her that it was God's 

will that she should build some churches in Cyprus, so that the Lord's 

name would be known there too. The Holy Cross itself miraculously 

found its way to Mount Olympos, revealing to Saint Eleni where a 

church should be built. Here she built Stavrovouni. She built other 

churches at Tochni and Omodos. She left part of the rope used to tie the 

Lord in Omodos.  

 She brought a ship load of cats to Cyprus which ate the snakes. Rain 

fell again, the inhabitants returned, and God's blessing returned to Cy-

prus once more. The inhabitants of the island celebrate the building of 

Stavrovouni on 14 

September-the day set 

aside for the Holy 

Cross.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Source: http://ayiosnektarios.co.uk/st_helena/cyprus.htm 

The holy monastery 

of Stavrovouni  

12 



 

Διήγημα – «Ιστορίες της εισβολής»  
 

 

 

 

 

 
 

Το όνομά μου είναι Ειρήνη Ελευθερίου. Είμαι ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι και ζω με την 

οικογένειά μου στο Μάνσφιλντ, μια μικρή επαρχιακή πόλη της Αγγλίας. Κάθε Σάββατο 

φοιτώ στο Ελληνικό Σχολείο της περιοχής μου. Η οικογένειά μου κατάγεται από το κατε-

χόμενο χωριό της Κύπρου, τη Λύση. Ο μεγάλος μου πόθος είναι να μάθω την ελληνική 

γλώσσα, την ιστορία και τις παραδόσεις της αγαπημένης μου Κύπρου. Επιπλέον, όνειρό 

μου είναι να επιστρέψω μαζί με τους δικούς μου στην Κύπρο και να ελευθερωθεί επιτέ-

λους η σκλαβωμένη πατρίδα μου. 
 

 Σήμερα, στο Ελληνικό μου Σχολείο μιλήσαμε για τα γεγονότα της εισβολής του 1974, με αφορμή τα σαράντα 

χρόνια της τουρκικής κατοχής στο νησί. Τότε, ξαφνικά, οι μνήμες ξύπνησαν μέσα μου και δειλά-δειλά πήρα το 

θάρρος και διηγήθηκα στους συμμαθητές μου τη συγκλονιστική ιστορία του εγκλωβισμένου παππού μου, του 

Λευτέρη, όπως μου την εξιστόρησε ο ίδιος. Ακούστε λοιπόν. 
 

 Το 1975 οι Τούρκοι έκαναν μεγάλους διωγμούς, χιλιάδες εγκλωβισμένοι έγιναν πρόσφυγες σε μια στιγμή. Γέροι 

διώχνονταν χωρίς τη θέλησή τους από τα χωριά τους, κρατώντας στην αγκαλιά τους ό,τι πρόλαβαν να πρωτοπά-

ρουν από τα σπίτια τους. Γριούλες κατέβαιναν από τα λεωφορεία του Ερυθρού Σταυρού και έκλαιγαν που τις 

ξερίζωσαν από τον τόπο τους. Ήθελαν να πεθάνουν στη γη που γεννήθηκαν. Μανάδες ζητούσαν απελπισμένα 

τους αγνοούμενους συζύγους και τους στρατιώτες γιους τους, ενώ μέσα στα μάτια των παιδιών ήταν φανερός ο 

πόνος και η φρίκη του πολέμου. 
 

 Ο ήρωάς μου, ο παππούς Λευτέρης, ήταν κι αυτός εγκλωβισμένος. Παρέμεινε στο σπίτι του από πείσμα, από 

περηφάνια και από αγάπη για το χωριό του. Τα παιδιά του τα πήρε η μικρή του αδερφή στις ελεύθερες περιοχές 

από το 1974. Ο μπαμπάς μου ήταν τότε μόλις ενός έτους και η θεία μου τριών ετών. Ο παππούς Λευτέρης επι-

σκεπτόταν και καθημερινά τον τάφο της πολυαγαπημένης του γυναίκας, της Ελπίδας του, που δυστυχώς πέθανε 

στη γέννα του μπαμπά μου. Πώς μπορούσε να αφήσει τούτα τα άγια χώματα;  
 

 Όταν οι Τούρκοι του ζήτησαν να εγκαταλείψει το σπίτι του στη Λύση για να μείνει εκεί μία οικογένεια Τούρ-

κων, αρνήθηκε θαρραλέα να αφήσει το φτωχικό του σπιτάκι. Οι Τούρκοι, όμως, επέμεναν και προσπαθούσαν 

συνεχώς να τον αναγκάσουν με το ζόρι να φύγει. Στην τελευταία τους προειδοποίηση του είπαν: «Αύριο θα πρέ-

πει οπωσδήποτε να εγκαταλείψεις το σπίτι σου και να εξαφανιστείς απ’ εδώ! Να πας στους συγγενείς σου στο Νό-

το!». Την επόμενη μέρα, μάζεψε τα λιγοστά του πράγματα και απομακρύνθηκε. Οι Τούρκοι κατακτητές, ωστόσο, 

έμειναν έκπληκτοι με αυτό που είδαν. Ο γερο-Λευτέρης όλο το βράδυ δούλευε και το γκρέμισε, μέχρι και το τε-

λευταίο πετραδάκι.. Έτσι, ποτέ δεν κατάφεραν να πάρουν το σπίτι του παππούλη μου. Πράγματι, το ‘πε και το 

κάνε!  
 

 Με βαρύ πόνο στην καρδιά, μπήκε στο λεωφορείο του Ερυθρού Σταυρού με προορισμό το οδόφραγμα του Λή-

δρα Πάλας. Σε εκείνο το σημείο τα λεωφορεία άφηναν τους εγκλωβισμένους που μετέφεραν από τα κατεχόμενα 

στις ελεύθερες περιοχές. Ήταν το σημείο όπου ο εγκλωβισμός συναντούσε την καταραμένη προσφυγιά.. Από 

εκεί, λοιπόν, τον παρέλαβε η αδερφή του για να τον πάει στο προσωρινό σπιτάκι που έμενε μαζί με τον μπαμπά 

μου και τη θεία μου, σε μία γειτονιά από σπιτάκια που χτίστηκε για τους πρόσφυγες. Έμειναν όλοι εκεί για δύο 

χρόνια, μέχρι τη στιγμή που αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στην Αγγλία. Τουλάχιστον, σε αυτή τη χώρα, δεν 

θα φοβούνταν πλέον, θα τους βοηθούσαν και οικονομικά κάποιοι συγγενείς που έμεναν εκεί. Το 2012 ο παππού-

λης μου κοιμήθηκε για πάντα, αφού έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. 
 

 Η τελευταία του ευχή ήταν να βρεθεί μία δίκαιη Λύση για το μαρτυρικό μας νησί, να έρθει επιτέλους η πολυπό-

θητη Λευτεριά στη βασανισμένη μας πατρίδα και να υπάρχει Ελπίδα και Ειρήνη σε όλο τον κόσμο! Εξ’ ου και το 

όνομά μου.  

 Πάντα θα θυμάμαι τον ηρωικό παππού μου!  
 

Εκπαιδευτικός: Μαρία Τεμένου  

Ονόματα Μαθητών: Carlin Σοφία, Θεοδούλου Νίκη, Κλατσιάς Λάμπρος, Νικολάου Μαρία, Πελτέκη Mαργαρίτα, Πελτέκης 

Νικόλαος. 

                                                                                                                                                                            

Πανελλήνια Διάκριση για το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο  

του  Mansfield 
 

Στο διαγωνισμό: «Κύπρος: 1974-2014, 40 χρόνια.   Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ, Δημιουργώ…».  

Ιερός ναός της  

Παναγίας στη Λύση 
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Πειθαρχία  

στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο  
 

Μέρος Α΄ 
 

 

Τι εννοούμε με τον όρο πειθαρχία στο σχολείο; 

 

 

Πειθαρχία είναι ένα ελεγχόμενο από το δάσκαλο μαθησιακό και σχολικό περιβάλλον, όπου 

ακολουθούνται προκαθορισμένοι κανόνες συμπεριφοράς από όλους όσους εμπλέκονται στη 

μαθησιακή διαδικασία για να επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτουμε. 

 

 

Ποιοι είναι οι παράγοντες πειθαρχίας στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο; 

 

Πρώτος παράγοντας είναι το παιδί 
Τα παιδιά που φοιτούν στο Ε.Π.Σ. προέρχονται από οικογένειες με πολλές διαφορές 

μεταξύ τους τόσο στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο όσο στο μορφωτικό και γλωσσι-

κό. Έχουν διαφορετικούς  στόχους και κίνητρα για τα οποία έρχονται στο σχολείο.  

 

 

Δεύτερος παράγοντας είναι ο δάσκαλος 
Στο βαθμό που εξαρτάται από αυτόν πρέπει να ελέγχει τη μαθησιακή διαδικασία, να 

τον διακρίνει επαγγελματισμός και υπευθυνότητα, να είναι πάντα προγραμματισμέ-

νος (τα παιδιά αντιλαμβάνονται αμέσως την προχειρότητα και δημιουργούν προβλή-

ματα). 

 

Τρίτος παράγοντας είναι ο διευθυντής του σχολείου. 
Η προσωπικότητα του διευθυντή και κατά πόσο ο ίδιος επιμένει στους στόχους πει-

θαρχίας, που έχει θέσει το σχολείο, συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην πειθαρχία των 

παιδιών. 

 

 

Τέσσερα στάδια πειθαρχίας 

Στο σχολείο χρησιμοποιούμε ένα σύστημα πειθαρ-

χίας, το οποίο χειρίζεται όλους τους μαθητές ακρι-

βώς το ίδιο. Οι μαθητές, όμως, όπως στην ανάγνω-

ση και στα μαθηματικά βρίσκονται σε διαφορετικό 

επίπεδο, έτσι και στην πειθαρχία βρίσκονται σε δια-

φορετικό επίπεδο ή στάδιο. 
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Ας δούμε ποια στάδια πειθαρχίας συναντούμε στο σχολείο σύμφωνα με τον Kohlberg (Budd 

Churchward, 2009). 

 

 

Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της απείθαρχης συμπεριφοράς. Τα παιδιά που βρίσκονται 

στο στάδιο αυτό αρνούνται να ακολουθήσουν τους κανόνες και χρειάζονται μεγάλη προσοχή. 

Έχουν μερικούς δικούς τους κανόνες αλλά από το φόβο για τιμωρία μπορεί να ακολουθούν 

τους κανόνες των άλλων. Συνήθως τα παιδιά γύρω στην ηλικία των 5 χρονών ξεπερνούν το 

στάδιο αυτό και προχωρούν στο ανώτερο. Στις τάξεις μας συναντούμε μερικά από αυτά τα 

παιδιά. Ο δάσκαλος πρέπει συνεχώς να προσέχει για να τα έχει υπό έλεγχο. Όσο μεγάλα είναι 

στην ηλικία και παραμένουν σ’ αυτό το στάδιο τόσο πιο ανυπάκουα γίνονται. 

 

 

Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο της αμοιβής και τιμωρίας. Τα παιδιά συμπεριφέρονται 

σωστά διότι θα πάρουν κάποιο είδος αμοιβής ή επειδή δεν τους αρέσει να πάθουν αυτό που 

παθαίνουν εκείνοι που δε συμπεριφέρονται σωστά. Τα περισσότερα παιδιά ξεπερνούν το στά-

διο αυτό στην ηλικία των 8 ή 9 χρονών. Μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία βρίσκονται ακόμη στο 

στάδιο αυτό συμπεριφέρονται σωστά στην τάξη, αν έχουν δάσκαλο που μπορεί να τους επι-

βάλλεται. Έχουν πολύ μικρό βαθμό αυτοπειθαρχίας και ενώ μπορεί να είναι φρόνιμα στην 

τάξη είναι πολύ άτακτα έξω από αυτή. 

 

Τρίτο είναι το στάδιο των αμοιβαίων διαπροσωπικών σχέσεων. Σ’ αυτό βρίσκονται τα παι-

διά γύρω στην ηλικία των 10 χρονών. Τα παιδιά έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν το αίσθημα 

της πειθαρχίας. Συμπεριφέρονται σωστά επειδή τους το ζητούμε. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται 

μόνο μια ευγενική υπενθύμιση για να επανέλθουν σε τάξη όταν παρεκτρέπονται. Καταλαβαί-

νουν όταν ο δάσκαλος είναι αυστηρός αλλά σπάνια χρειάζεται να είναι αυστηρός με αυτά. Αν 

καλλιεργηθεί αυτή η αμοιβαία διαπροσωπική σχέση τότε υπάρχει πρόοδος προς την κατεύ-

θυνση της αυτοπειθαρχίας. Αν όμως ο δάσκαλος είναι πολύ αυστηρός και τους κάνει παρατη-

ρήσεις με το παραμικρό τότε υπάρχει ο κίνδυνος της οπισθοδρόμησης στο προηγούμενο στά-

διο. 

 

Το τέταρτο στάδιο είναι το στάδιο της αυτοπειθαρχίας. Το παιδί συμπεριφέρεται σωστά γιατί 

έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται. Τα παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο αυτό δεν προκαλούν 

κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα του σωστού και του λάθους. Τα 

παιδιά αυτά δεν εκτιμούν τον πολύ 

αυστηρό δάσκαλο, ενοχλούνται όταν 

τα άλλα παιδιά παρεκτρέπονται και 

υποχρεώνουν το δάσκαλο να αφιε-

ρώνει πολύ χρόνο για να λύσει τα 

προβλήματα πειθαρχίας στην τάξη. 

 

 

 

 

Φωτεινή Κωστή (Εκπαιδευτικός ΚΕΑ) 
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OCCUPIED CYPRUS 

 

LAPITHOS 
 

ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΔΙΕΚΔΙΚΩ 

  

ΚΑΡΑΒΑΣ 

       

Lapithos is situated 14 kilometres 

west of Keryneia. It is a large vil-

lage lying between the sea and the 

mountain. Built at the foot of the 

Pentadhaktylos range under Ky-

parissovounos, its highest peak, 

exquisite Lapithos spreads in the 

green reaching the Mediterranean 

coast.  

 The village had four thousand 

inhabitants just before the  1974 

invasion.  

 In Lapithos, mansions, wealthy 

and humble houses alike were 

filled with real works of wooden 

art. Cupboards, trunks, front-doors, 

communicating doors, chairs, din-

ner tables, staircases, plate-racks, 

bookshelves, balconies were beau-

tifully carved out of wood. The 

decorative designs were usually 

flowers, trees, animals, birds, pi-

geons, grapes. Local pine, cypress, 

walnut or sycamore was the raw 

material used. People from 

Lapithos were famous not only for 

their woodcarving art but also for 

the pottery making, embroidery, 

knife-making and iron metallurgy. 
 

Source: http://www.lapithos.org.cy 

Η γη των λεμονόδεντρων 

 
 

Η κωμόπολη του Καραβά βρίσκεται 8 χιλιόμετρα δυτικά 

της πόλης της Κερύνειας και είναι τρίτη από πλευράς πλη-

θυσμού στην επαρχία, μετά τη Κερύνεια και τη Λάπηθο.  

 

Το πράσινο της περιοχής οφείλεται κατά κύριο λόγο στους 

απέραντους λεμονόκηπους της περιοχής, στους οποίους οι 

κάτοικοι είχαν στηρίξει το εισόδημα τους. Κυριότεροι πα-

ράγοντες για την ανάπτυξη της λεμονοκαλλιέργειας ήταν οι 

ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες και το ανεκτίμητο δώρο 

του κεφαλόβρυσου του Καραβά, το οποίο πότιζε τα περισ-

σότερα περιβόλια των Καραβιωτών. 

 

Οι κάτοικοι του Καραβά τιμούσαν το τοπικό τους προϊόν, 

το λεμόνι, με χορούς και διασκεδάσεις. 

 

Η διοργάνωση της εκδήλωσης του χορού του λεμονιού γι-

νόταν πάντα μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο εποχή που άρχιζε 

το μάζεμα των λεμονιών.  

 

Μεταξύ άλλων τα κύρια γεγονότα της εκδήλωσης ήταν «ο 

Χορός του Λεμονιού» και η εκλογή της «Μιςς Λεμόνι». Στο 

διαγωνισμό του χορού του λεμονιού (ξακουστός και ιδιόρ-

ρυθμος χορός) τα μέλη του ζευγαριού έπρεπε, χορεύοντας 

με το ρυθμό της μουσικής, να συγκρατούν με τα μέτωπα 

τους ένα λεμόνι. 
Πηγή: http://www.karavas.org.cy 
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