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 Ο εκπαιδευτικός διδάσκοντας προσφέρει γνώσεις και συ-

νάμα καλλιεργεί  το χαρακτήρα και την ψυχή του παιδιού. 

 The educator by teaching provides the child with 

knowledge and also cultivates its character and soul. 



 2 

 

  

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ 

8/10/2015, Αγιασμός της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής.  

Γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας. Λειτουργεί στους  

χώρους της κοινότητας του Αποστόλου Βαρνάβα.  

26/10/2015, Συμμετοχή του  

Ελληνικού Σχολείου Αγίου  

Δημητρίου στις εορταστικές 

εκδηλώσεις της κοινότητας 

Edmonton για τον  

Άγιο Δημήτριο.  
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17/10/2015, Ελληνικό Σχολείο Coventry   

29/10/2015, Έκθεση φωτογραφίας κατεχομένων εδαφών της Κύπρου με τίτλο 

«Η καταστροφή του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού της Κύπρου από την Τουρκία. 

Η τραγωδία συνεχίζεται», στην Κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία. 
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Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο 

Great Yarmouth 

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο  

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 

Σχολικοί Εορτασμοί για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
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Ελληνικό Παροικιακό σχολείο Goffs 

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Mansfield  
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Language Show 2015 

Το καθιερωμένο και γνωστό σε όσους ασχολούνται κι αγαπούν την εκμάθηση και δι-
δασκαλία γλωσσών Language Show 2015, πραγματοποιήθηκε και φέτος στο χώρο 
του Kensington Olympia από τις 16 – 18 Οκτωβρίου. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία 
να επιλέξουν ανάλογα με τον τομέα ειδίκευσής τους και τα ενδιαφέροντά τους μεταξύ 
60 διαφορετικών παρουσιάσεων – σεμιναρίων, panel sessions, εργαστηρίων και πα-

ρουσιάσεων ερευνών και μελετών από 80 δια-
φορετικούς ομιλητές. Είχαν επίσης την ευκαιρία 
να επισκεφτούν μεγάλο εκθεσιακό χώρο με πε-
ρίπτερα από διάφορες χώρες του κόσμου που 
παρείχαν υλικό κι ενημέρωση στον τομέα των 
γλωσσών. 

Χρήσιμες για νέους εκπαιδευτικούς ήταν οι πα-
ρουσιάσεις που καταδεικνύουν πως η εκπαί-
δευση των δασκάλων πρέπει να τους ετοιμάζει 
ώστε να μπορούν να διαφοροποιούν τη διδα-

σκαλία τους, να την προσαρμόζουν σε διαφορετικά πλαίσια, να αιτιολογούν και να αξι-
ολογούν τις επιλογές που κάνουν όσον αφορά στην προσέγγιση και το περιεχόμενο 
της διδασκαλίας τους και να παρέχει δείγματα πρακτικών και εκπαίδευση στην πράξη 
στην οποία οι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν ενεργά. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πρακτικές για τους δασκάλους παιδιών των παροικιακών 
σχολείων αλλά και γονείς που θέλουν να στηρίξουν τα παιδιά τους στην εκμάθηση της 
γλώσσας αναφέρθηκαν σε σεμινάρια που ασχολήθηκαν με θέματα όπως: η αποτελε-
σματική χρήση αυθεντικών κειμένων, τεχνικές απομνημόνευσης λεξιλογίου, τρόποι 
παροχής κινήτρων, αποτελεσματικής επικοινωνίας και ευχάριστης μάθησης.  
 

Κρατούμε στην καρδιά σας τα πιο κάτω σοφά λόγια, του Nelson Mandela, για τη γλώσσα 
τα οποία αναφέρθηκαν στο σεμινάριο και μας ενέπνευσαν: 

 
«Αν μιλάτε σε κάποιο σε 
γλώσσα την οποία κατα-
λαβαίνει τότε το νόημα 
φτάνει στο μυαλό του. Αν 
όμως του μιλάτε στη 
γλώσσα του  
το νόημα πηγαίνει στην  
καρδιά του». 

 Μαρία Χαραλάμπους , Εκπαιδευτικός ΚΕΑ 
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 Η γλώσσα αποκτά νόημα όταν χρησιμοποιείται μέσα στο πλαίσιο επικοινωνίας της. 
Επομένως αναζητούμε το ποιος, πού, πώς, πότε και γιατί τη χρησιμοποιεί. 

 Αρχή και τέλος σας να είναι το κείμενο, σ’ αυτό θα βρείτε ενιαίο νόημα. 
 Δώστε στον εαυτό σας προκλήσεις ώστε να βγείτε από τη ζώνη ασφαλείας σας και 

να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα σε άλλα πλαίσια. 
 Συνδέστε τη γλώσσα με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά σας. 
 Νιώστε τις λέξεις και δώστε τους την προσωπική σας ερμηνεία ανακαλύπτοντας τι 

σημαίνουν για εσάς.  
 Βρείτε το νόημα και πέραν από τις λέξεις νιώθοντας την κουλτούρα και τον τρόπο 

σκέψης των ομιλητών. 
 Βγείτε από το πλαίσιο της τάξης για να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα.  
 Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα με φαντασία και δημιουργικότητα. 
 Αξιοποιήστε την τεχνολογία για να συνδεθείτε με άλλους ομιλητές της γλώσσας και 

να την χρησιμοποιήσετε έμπρακτα. 
 Φέρτε μαζί γλώσσα, κουλτούρα κι επικοινωνία, το ένα ενισχύει το άλλο. 
      
   
 
 
 
 
 
 
             
 Language becomes meaningful when used for communication. Therefore, we seek 

who, where, how, when and why uses it. 
 In the text you will find a unified meaning. 
 Give yourself challenges to exit your comfort zone and try to use the language in other 

contexts. 
 Apply the language to your experience and interests. 
 Feel the words and give them your personal interpretation discovering what they mean 

to you. 
 Find a meaning beyond the words and feel the culture and mindset of the native 

speakers. 
 Use the language out of the limits of the classroom. 
 Use the language with imagination and creativity. 
 Take advantage of the technology to find links with other speakers of the language 

and use it in practice. 
 Bring language, culture and communication together; the one reinforces the other. 
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ΕΠΙΤΥΧΕΣ το Σεμινάριο της ΚΕΑ 
 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σεμινάριο που διοργάνω-

σε η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) με θέμα τη διδασκα-

λία στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία (ΕΠΣ). Το σεμινάριο πραγ-

ματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12/10/2015 το απόγευμα και επαναλήφθη-

κε το πρωί της Τετάρτης 14/10/2015, ούτως ώστε να δοθεί η ευκαιρί-

α σε περισσότερους εκπαιδευτικούς να το παρακολουθήσουν.  

 

Το σεμινάριο ξεκίνησε με καλωσόρισμα της Επιθεωρήτριας-

Προϊσταμένης της ΚΕΑ κυρίας Μαρίας Παπαλούκα, η οποία παρου-

σίασε στους εκπαιδευτικούς το Σύμβουλο Εκπαίδευσης της Ελλαδι-

κής Αποστολής, κ. Γιώργο Κόσυβα. Ο κ. Κόσυβας απηύθυνε χαιρε-

τισμό προς τους παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς.  

 

Θρησκευτικές Γιορτές  

 
03.11.15  
Αγίου Μεγαλομάρτυρα  

Γεωργίου του Σπόρου 

 

08.11.15  
Σύναξη των  

Αρχαγγέλων  

Γαβριήλ και Μιχαήλ  

 

21.11.15  
Εισόδια της Θεοτόκου  

25.11.15 
Αγίας Μεγαλομάρτυρος  

Αικατερίνης  

 

26.11.15  
Αγίου Στυλιανού  

 
30.11.15 
Αποστόλου Ανδρέα  
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Το Σεμινάριο απευθυνόταν κυρίως στους εκπαιδευτικούς, που 

για πρώτη φορά εργάζονταν στα ΕΠΣ. Περιελάμβανε θέματα 

όπως, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΕΠΣ, τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν, αλλά και τους τρόπους επίλυσής τους, το 

πώς να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η μάθηση για όλους τους 

μαθητές, το προτεινόμενο αναλυτικό πρόγραμμα, τι περιλαμβά-

νει και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, την προετοιμασία του 

εκπαιδευτικού με προσεκτικό προγραμματισμό, παραδείγματα 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές, και τη διαφο-

ροποίηση που πρέπει να εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός στην τάξη, 

ανάλογα με τις δυνατότητες και την ηλικία του κάθε μαθητή. Το 

τελευταίο μέρος του Σεμιναρίου περιελάμβανε εργαστήριο, στο 

οποίο οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν σε ομάδες για πρακτική ε-

φαρμογή των εισηγήσεων.  

 

Το Σεμινάριο πέτυχε το στόχο του, που ήταν να δώσει στους εκ-

παιδευτικούς βασικές αρχές για την αποτελεσματική διδασκαλία 

στα ΕΠΣ. Σε συζήτηση που ακολούθησε, διαφάνηκε ότι οι εκ-

παιδευτικοί, και κυρίως οι νέοι εκπαιδευτικοί, αποκόμισαν πολ-

λά, τα οποία θα εφαρμόσουν στην εργασία τους στα ΕΠΣ. 

 

Το Σεμινάριο ετοίμασαν και παρουσίασαν η επιθεωρήτρια κ. 

Μαρία Παπαλούκα και οι εκπαιδευτικοί Μαρία Χαραλάμπους, 

Φωτεινή Κωστή, Αμαλία Λοϊζίδου και Ευαγγελία Μοναστήρα.  

 

Η ΚΕΑ εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς την Κοινότητα του 

Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green για τη φιλοξενία του Σε-

μιναρίου. 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

CALENDAR 

 

11.11.2015 (11:00-13:00) 

Συζήτηση για τις εξετάσεις 

GCSE στα πλαίσια της Συνε-

δρίασης των μελών της ΚΕΑ. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκ-

παιδευτικοί ευπρόσδεκτοι. 

 

20.11.2015 (10:00-13:00) 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο  

"Αναζητώντας τη γραμματική 

μέσα από τα κείμενα: Διδα-

κτικές προτάσεις για λειτουρ-

γική αξιοποίηση της γλωσσι-

κής δομής" 

Εισηγήτρια: Δρ. Έλενα Ιωαν-

νίδου, Επίκουρη καθηγήτρια 

στο Τμήμα Επιστημών της 

Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου.  

 

22.12.15 

Τέλος Α΄ τριμήνου.  

Aρχίζουν οι Χριστουγεννιά-

τικες διακοπές για τα Ελληνι-

κά Παροικιακά Σχολεία.  

Μαρία Παπαλούκα      Γιώργος Κόσυβας 

Προϊσταμένη ΚΕΑ      Προϊστάμενος ΕΕΑ 
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Η γωνιά του μαθητήΗ γωνιά του μαθητή  

Εργασίες παιδιών από Εργασίες παιδιών από   

τα παροικιακά μας σχολείατα παροικιακά μας σχολεία  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το Παροικιακό Σχο-Από το Παροικιακό Σχο-

λείο του λείο του   

Αποστόλου Βαρνάβα   Αποστόλου Βαρνάβα     

(Ε(Ε’ ’ τάξη)τάξη)  

Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω θεωρητικός φυσικός. Ο θεωρητι-

κός φυσικός δημιουργεί φυσικές θεωρίες, αλλά δεν κάνει πειρά-

ματα. Ο φυσικός είναι πολύ χρήσιμος γιατί κατανοεί και αλλάζει 

την ανθρωπότητα. Ο θεωρητικός φυσικός πρέπει να γνωρίζει το 

νόμο του Νιούτον για την κίνηση και άλλα πολλά. Όμως πρέπει 

να σπουδάσω πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Θέλω να αλλάξω 

τη θεωρία της σχετικότητας για την ταχύτητα του φωτός και να 

δημιουργήσω και άλλες θεωρίες, όπως, «Μπορούμε να ταξιδέ-

ψουμε με το φως; Μπορούμε να σπάσουμε τα όρια του ήχου και 

του φωτός;» Θέλω να πάρω και το βραβείο Νόμπελ! 

Ανδρέας Κουρέας 

Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ένας καλός γιατρός και να βοηθώ τους ανθρώ-

πους. Για να γίνω γιατρός πρέπει να σπουδάσω πολλά χρόνια στο Πανεπιστή-

μιο και μετά να εργαστώ με ένα μεγάλο γιατρό για να μου δείξει πως μπορώ να 

γίνω ένας καλός γιατρός. Όταν γίνω γιατρός θέλω να πάω σε άλλες χώρες του 

κόσμου, όπως την Αμερική, την Ιταλία, την Κίνα και τα Μπαρμπέιντος.  

Ιωάννης Woke 

Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αστροναύτης. Θέλω να γίνω αστροναύτης γιατί 

μου αρέσει το διάστημα. Θέλω να ταξιδεύω στο διάστημα και στους πλανήτες. 

Θέλω να περπατήσω στο φεγγάρι και να γνωρίσω και άλλους πλανήτες. Μου 

αρέσει να φορώ τη στολή του αστροναύτη και να ταξιδεύω με τον πύραυλο. 

Μέσα στον πύραυλο δεν θα έχει βαρύτητα και θα πετάμε! 

Άντρεα Μουσκουντή 

Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω πιλότος. Μου αρέσουν πολύ τα αεροπλάνα και 

τα ταξίδια. Θέλω να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Θέλω να γνωρίσω τις διάφο-

ρες χώρες που θα ταξιδέψω. Να γνωρίσω τις γλώσσες τους και τον πολιτισμό 

τους και να δοκιμάσω τα φαγητά τους. Μου αρέσει να βλέπω τον κόσμο από 

ψηλά και να βλέπω τα σύννεφα και τα σπίτια να γίνονται μικρά. Ξέρω όμως για 

να το πετύχω αυτό, πρέπει να αρχίσω από τώρα να μελετώ σκληρά για να πάω 

Πανεπιστήμιο και να σπουδάσω πιλότος. 

Γιώργος Παυλήμπεης  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO3ChuWY0sgCFYhVFAodAO8Lkw&url=http%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fvideo%2Fclip-2986519-stock-footage-serious-pupil-writing-on-his-notebook-in-the-classroom.
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Για τους μικρούς μας φίλους 

Παίζουμε! 

Όνομα, Ζώο , Φυτό...! 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ  

 

15 Νοεμβρίου 1983: Καταδίκη του Ψευδοκράτους  

Στις 15 Νοεμβρίου του 1983, ο Ραούφ Ντενκτάς ενέργησε 

συνωμοτικά και με τη στήριξη της Τουρκίας, ενίσχυσε τα φυ-

λάκια κατά μήκος της «Πράσινης Γραμμής», απέκοψε κάθε 

επικοινωνία με τις ελεύθερες περιοχές και ανακήρυξε το ψευ-

δοκράτος του. Η ενέργεια τους αυτή προκάλεσε θύελλα αντι-

δράσεων και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. καταδίκασε 

την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Ακόμα και σήμερα, 

ύστερα από τριάντα ένα ολόκληρα χρόνια, καμιά χώρα δεν 

αναγνώρισε το ψευδοκράτος εκτός της Τουρκίας. Σ’ αυτό το 

ψευδοκράτος μετέφερε και 120.000 και πλέον εποίκους, τους 

εγκατέστησε στα σπίτια των Ελληνοκυπρίων και τους έδωσε 

ψευδοϋπηκοότητα, δίνοντας ακόμα μια μαχαιριά στην καρδιά 

της πολυβασανισμένης μας Κύπρου.  
 

 

17 Νοεμβρίου 1973: 

Μνήμη Πολυτε-

χνείου  

Η Ελλάδα βρισκόταν 

από τις 21 Απριλίου 

1967 υπό τη δικτατο-

ρική διακυβέρνηση 

του στρατού. Στην 

προσπάθεια της να 

φέρει και πάλι την 

δημοκρατία στην Ελλάδα, το 1973 η αντιπολίτευση ξεκίνησε 

δράση ενάντια στη χούντα με κορύφωση την εξέγερση του 

Πολυτεχνείου το 1973.  

 Στις 14 Νοεμβρίου 1973, φοιτητές του Πολυτεχνείου απο-

φάσισαν αποχή από τα μαθήματα και άρχισαν διαδηλώσεις 

εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος. Οι φοιτητές οχυρώ-

θηκαν μέσα στο κτίριο του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών 

και ξεκίνησαν τη λειτουργία του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού 

σταθμού του Πολυτεχνείου. Σύνθημά τους: ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ.  

 Το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου ο δικτάτορας Γεώργιος Πα-

παδόπουλος έδωσε διαταγή να χτυπηθεί η λαοθάλασσα, που 

ήταν γύρω στο Πολυτεχνείο. Στις 12 τα μεσάνυχτα μπαίνει 

στην Αθήνα ο στρατός με τανκς και στις 17 Νοεμβρίου τα 

ξημερώματα ένα τανκ γκρέμισε τη σιδερένια πόρτα του Πολυ-

τεχνείου κι ας ήταν στα κιγκλιδώματα φοιτητές. Στρατός και 

αστυνομία μπήκαν στο προαύλιο πυροβολώντας. Οι φοιτητές 

προσπαθούν να φύγουν, αλλά δέχονται άγριες επιθέσεις με 

πολλά θύματα. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου γίνεται η αρχή 

ώστε να γκρεμιστεί η δικτατορία και να επανέλθει η Δημο-

κρατία. 

DATES TO REMEMBER  

 
15th November 1983:  

The illegal declaration of the so called 

“Turkish republic of northern Cyprus” 

 On the 15th of November 1983, Rauf 

Denktash alongside Turkey declared an ille-

gal state, the so called “Turkish Republic of 

Northern Cyprus” (TRNC). The decision of 

Denktash and Ankara have caused several 

reactions world-wide and the United Nation 

Security Council rejected the proclamation of 

this state. Even today, after thirty-one years, 

no country has recognized the “TRNC”, apart 

from Turkey which has sent more than 

120.000 Turkish settlers to occupy Greek 

Cypriots’ homes.  

 
 

17th November 1973  

The Athens Polytechnic Uprising  
Greece had been, since the 21st of April 

1967, under the dictatorial rule of a mili-

tary regime, which abolished civil rights, 

dissolved political parties, exiled and im-

prisoned politicians and citizens based on 

their political beliefs. Therefore, in 1973, 

opposition parties undertook political ac-

tion against the dictators in order to re-

store democracy and freedom in Greece. 

On the 14th of November 1973 students 

at the Athens Polytechnic went on strike 

and took over the grounds of the Univer-

sity. In the early hours of November 17th, 

1973, the dictatorial government sent a 

tank crashing through the gates of the 

Athens Polytechnic killing several stu-

dents and civilians. The Athens Poly-

technic uprising in 1973 was a massive 

demonstration of popular rejection of the 

Greek military junta of 1967-1974. Soon 

after the students’ uprising, parliamentary 

democracy and freedom was thus re-

stored, and the Greek legislative elections 

of 1974 were the first free elections held 

in a decade.  

ΨΩΜΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbTlpGX0sgCFUhbFAodKagD1g&url=http%3A%2F%2Fgr.dreamstime.com%2F%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BA-%25CF%2586%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B3%2
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyKw8jDzsgCFQLJGgodfyQJnw&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fgregzer%2F1973-presentation&psig=AFQjCNEFE7R5vUHDiK3wAmqy252WdLjoiA&ust=1445343848468896
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St George the Trophy Bearer  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Great-martyr and Trophy-bearer 

George was born to a Christian family 

during the late 3rd century. His father was 

from Cappadocia and his mother was 

from Lydda, Palestine.  

 He had been stationed in Nicomedia 

as a member of the personal guard at-

tached to Roman Emperor Diocletian. In 

303, Diocletian issued an edict authoris-

ing the systematic persecution of Chris-

tians across the Empire. George was or-

dered to take part in the persecution but 

instead confessed to being a Christian 

himself and criticised the imperial deci-

sion. After innumerable forms of torture, 

George was executed on the 23rd of 

April and his body was returned to Lydda 

for burial.  

 St. George is often depicted with a 

dragon under his feet. This comes from a 

legend whose details may vary according 

to local tradition. When St George saved 

the citizens and the local princess of a 

town from the dragon with the help of 

God, the grateful citizens abandoned pa-

ganism and converted to Christianity.  

 In Lydda, Palestine, a church dedicat-

ed to St. George and containing his relics 

is associated with miraculous healings. 

The dedication of the church under the 

reign of St. Constantine (305-337) is com-

memorated, with the translation of St. 

George's relics, on the 3rd of November.  

  

 
Source: http://orthodoxwiki.org/George_the_Trophy

-bearer 

 

 

ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΔΙΕΚΔΙΚΩ 

  

Άγιος Γεώργιος Κερύνειας 
 

Το χωριό Άγιος Γεώργιος βρίσκε-

ται 4,5 χιλ. δυτικά από την πόλη 

της Κερύνειας. Το χωριό ονομά-

στηκε έτσι, όταν σε μια σπηλιά 

κοντά στη θάλασσα βρέθηκε το 

εικόνισμα του Αγίου. Εκεί, πάνω 

από τη σπηλιά, κτίστηκε και η εκκλησία του χωριού που αφιερώθηκε 

στον Άγιο. 

 Το 1973  η  κοινότητα του Αγίου Γεωργίου αριθμούσε 967 αυτό-

χθονες κατοίκους, αλλά και άλλους Κύπριους και ξένους που διατη-

ρούσαν κατοικίες εκεί. Οι παραθαλάσσιες, παραδοσιακές «καλύβες» 

του χωριού σύντομα αντικαθίστανται με νέα κέντρα και ξενοδοχεία, 

όπως το Ριβιέρα, το Λιμανάκι και το ξενοδοχείο Χρυσαλλίς. Το χωριό 

αποκτά πλέον μια κοσμοπολίτικη όψη. 

 Μεγάλη δραστηριότητα ανέπτυξε και ο αθλητικός - πολιτιστικός 

Σύλλογος του χωριού «Ίκαρος». Πολλοί αθλητές συμμετείχαν στις ο-

μάδες του Γ.Σ. Πράξανδρος και της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας. Το χορευτικό 

συγκρότημα του Συλλόγου έδινε παραστάσεις και λάμβανε μέρος κάθε 

χρόνο στα ανθεστήρια της περιοχής. 

 Η ώρα μηδέν για το χωριό φθάνει στις 20 Ιουλίου 1974.  Μετά την 

απόβασή τους στο Πέντε Μίλι, οι Τούρκοι στρατιώτες μπαίνουν στα 

σπίτια του χωριού, ενώ 34 κάτοικοι του χωριού καθώς και στρατιώτες, 

χάνουν τη ζωή τους. Τιμώντας τη μνήμη τους, η κοινότητα του χωριού 

ανήγειρε μνημείο δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου στη Λευ-

κωσία. 

 Ευχόμαστε σύντομη επάνοδο όλων των προσφύγων στα κατεχόμε-

να χωριά τους.          Πηγή: http://agiosgeorgioskeryneias.weebly.com/ 

 

 

 

Άγιος Γεώργιος Κερύνειας 

Ο Άγιος Γεώργιος 

Κερύνειας  πριν το 

1974 

Σήμερα 

http://orthodoxwiki.org/Martyr
http://orthodoxwiki.org/Nicomedia
http://orthodoxwiki.org/Diocletian
http://orthodoxwiki.org/Convert
http://orthodoxwiki.org/Church
http://orthodoxwiki.org/Constantine_the_Great
http://orthodoxwiki.org/George_the_Trophy-bearer
http://orthodoxwiki.org/George_the_Trophy-bearer
http://agiosgeorgioskeryneias.weebly.com/

