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Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη
ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.

Ἀπ' τὰ κόκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,

καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριὰ!



        Ο Μαρτιος του 2021 ειναι ενας μοναδικος μηνας για τον Ελληνισμο γιατι γιορταζουμε
τα 200 χρονια της Ελληνικης Επαναστασης για την ανεξαρτησια της Ελλαδας απο τον
Τουρκικο ζυγο.  
       Μαζι με ολους τους Ελληνες, οι  Ελληνες της παγκοσμιας Ελληνικης διασπορας,
τιμουμε τους ηρωες του 1821 που ηγηθηκαν της επαναστασης και που εκαναν την υστατη
θυσια ωστε να μπορει να υπαρχει σημερα το Ελληνικο Εθνος.
       Ας μη ξεχναμε τους ταπεινους ιερωμενους των χωριων που διδασκαν στα παιδια την
Ελληνικη γλωσσα και τον Ελληνικο πολιτισμο στα κρυφα σχολεια, βαζοντας σε αμεσο
κινδυνο τις ζωες τους.
       Αυτη η μεγαλη εθνικη  ημερα συμπιπτει με μια απο τις μεγαλυτερες θρησκευτικες μας
γιορτες, τον Ευαγγελισμο της Θεοτοκου/  για την οποια θα διαβασετε περισσοτερα σε
αυτο το τευχος. 
Να ειστε υπερηφανοι! Με τα κεφαλια ψηλα!  Ζητω η 25η Μαρτιου! Ζητω το Εθνος! Χρονια
Πολλα!Χαρά  
Χαράλαμπος Κουνούπιας

village priests who secretly taught the children Greek language and culture in constant fear

that discovery meant instant death. This great national day coincides with the major religious

festival, The Annunciation of the Mother of God, about which you will read more elsewhere in

this edition. 

Be Proud! Heads held High! Long live 25th March! Long Live the Nation! Many Happy Returns

of the Day

Charalambos Kounoupias

       Ως αντικατάσταση του βιβλίου του Αγίου
Γεωργίου φέτος, μπορείτε να στείλετε τις ευχές
σας σ στην κοινότητα να εμφανιστεί στην
εφημερίδα τον επόμενο μήνα (Έκδοση Απριλίου).

          Θα έχετε το 1/8 μιας σελίδας A4 για το
μήνυμά σας και το κόστος θα είναι £20.
       Ελπίζουμε να λάβετε μέρος σε αυτήν την
ειδική έκδοση. Εάν θέλετε να λάβετε μέρος
παρακαλώ στείλτε email στο
unity@stgeorgecommunity.co.uk για να
υποβάλετε το μήνυμά σας και για πληρωμή.
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A NOTE FROM OUR CHAIRMAN
       March 2021 is a special month for Hellenism as we celebrate the 200th Anniversary of the

Greek War of Independence and freedom from the yoke of the Ottoman Turks. Together with

the worldwide Greek diaspora, we honour those heroes who led the revolution and those who

made the ultimate sacrifice so that a Greek state can exist today. Let us not forget the humble

Για αιτήματα διαφήμισης και συντάξεις,  στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση  /  For  advert is ing requests and editor ial  contr ibut ions please emai l :

unity@stgeorgecommunity.co.uk

       As a replacement for the St. George's Day

booklet this year, you can send your good       

 wishes to the community to appear in the

newspaper next month (April Edition). 

You will have 1/8th of an A4 page for your   

 message and the cost will be £20. 

We hope you will take part in this special edition. If

you would like to take part please email

unity@stgeorgecommunity.co.uk to submit your

message and for payment to be taken. 

Αρχιμανδρίτης Π.
Αιμιλιανός Παπαδάκης /  
V. REV. ARCHIMANDRITE
AEMILANOS PAPADAKIS 
Χαράλαμπος Κουνούπιας /  
Charles KOUNOUPIAS 
Γεωργἰα Αντωνἰου /
Georgia ANTONIOU
Αντονἰα Παπαϊωάννου /
Antonia PAPAOIANNOU
Εκατερίνα Μποτζιού
Πιλάλης  /  
Ekater ina BOTZIOU PILALIS

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / 
CONTRIBUTORS

Χαράλαμπος Κουνούπιας  /  
Charles KOUNOUPIAS
Στἐλιος Αντωνἀκος  /  
Stel ios ANTONAKOS
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος /
Panagiot is SOTIROPOULOS
Σοφἰα Μἀρκου  /  
Sophia MARCOU

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / 
TRANSLATION 

mailto:unity@stgeorgecommunity.co.uk


Community updates
Ενημερώσεις κοινότητας / 

Οι λαχνοί για την κλήρωση του Πάσχα είναι τώρα διαθέσιμοι στο: mailto:raffle@stgeorgecommunity.co.uk ή
καλέστε 07711 265 389  Έκαστος λαχνός κοστίζει £1 η £10 για μια δέσμη.Η κλήρωση θά γίνει την ημέρα του
εορτασμού του Αγίου Γεωργίου, τον Μάιο.
Η Επιτροπἰα της κοινὀτητας μας με χαρἀ θἐλει να σας ενειμερὠση οτι την Παρασκευἠ 15 Ιανουρἰου 2021 το
Ανὠτατο Δικαστἠριο αποφανθηκε υπἐρ των μικρὠν επιχειρἠσεων για την επιδἰωχη των ασφαλιστικὠν
τους απαιτἠσεων που ἐγιναν λὀγω του Covid-19 και υποχρεωθἠκαμε να κλεἰσουμε τους Ναοὐς. Τι σημαἰνει
αυτὀ για την κοινὀτητα μας; Αυτὀ σημαινει οτι ἐχουμε πετυχει στην μεγἀλη προσπαθεια, προκειμἐνου να
αντισταθμἰσουμε τις οικονομικἐς απὠλειες κατἀ τη διἀρκεια των μακρὠν περιὀδων κλεισἰματος του Ναοὐ
μας. Προχωροὐμε τὠρα στο επὀμενο στἀδιο που θα περιλαμβἀνει ἐναν ανοιχτὀ διἀλογο με τους
ασφαλιστἐς, προκειμἐνουν να συμφωνἠσουμε μια διευθἐτηση. Θα ενημερὠνουμε την κοινὀτητα για κἀθε
πρὀοδο που θα ἐχει σημειωθεἰ.
Καλώς ήλθατε πίσω στην εκκλησία, θέλαμε να σας εξηγήσουμε τα μετρά που έχουμε εφαρμόσει για την
ασφάλεια όλων μας, και τις προσδοκίες που έχουμε από εσάς. 

Μαζί με τις κυβερνητικές συμβουλές και τις οδηγίες που λαμβάνουμε από την Αρχιεπισκοπή,
προτείνουμε ότι εάν είστε ηλικιωμένοι, ευάλωτοι η ζείτε με οποιονδήποτε που ανήκουν σε αυτές τις
κατηγορίες είναι πιο ασφαλές να μενετέ στο σπίτι. Μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή
από το YouTube. 
Προτού μπείτε στην εκκλησία, θα έχουμε ένα προϊστάμενο της εκκλησίας να παίρνει τη θερμοκρασία
σας. Οποίος έχει θερμοκρασία πάνω από 37 βαθμούς θα κληθεί να επιστρέψει στο σπίτι. Σας
παρακαλούμε ότι καθώς μπαίνετε στην εκκλησία θα χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο σταθμό
απολύμανσης χεριών και να γράψετε τα στοιχεία σας στο βιβλίο του Track and Trace. Το κάλυμμα
προσώπου είναι υποχρεωτικό, και δεν μπορείτε να εισέλθετε στον ναό αν δεν το φοράτε. 
Να σας παρακαλέσουμε όταν φεύγετε από την εκκλησία, να το κάνετε γρήγορα. ΔΕΝ επιτρέπεται η
συγκέντρωση εκτός του ναού.
Εάν έχετε μνημόσυνο, σας παρακαλούμε να φέρετε μόνο ένα μικρό πιάτο κόλλυβα, το οποίο μετρά το
τέλος της θείας λειτουργίας θα το επιστρέψετε στο σπίτι. ΔΕΝ επιτρέπεται να μοιραζόμαστε τα
κόλλυβα. 
Μέσα στον ναό επιτρέπομε μόνο 50 άτομα να κάθονται αυτή τη στιγμή. Εάν φτάσουμε σε αυτόν τον
αριθμό, έχουμε υπερχείλιση στην αίθουσα για ένα μικρό αριθμό για να ακολουθήσουν την θεία
λειτουργία.     

Θα διοργανώναμε ένα γενικό συνέδριο για να παρευρεθούν όλα τα μέλη της κοινότητας, αλλά λόγω των
μέτρον, είναι αδύνατο να λάβει χωρά. Εργαζόμαστε για μια εναλλακτική ρύθμιση, μια από τις οποίες θα είναι
μια περίληψη που θα ετοιμαστεί από τον Κύριον Προέδρο, την Γραμματέα και τον Ταμία της κοινότητος. Θα
μπορείτε να το διαβάσετε και, στη συνέχεια, να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας. Αυτό θα περιλαμβάνει επίσης
τους ελεγμένους λογαριασμούς. Στη συνέχεια, θα απαντήσουμε απευθείας στις ερωτήσεις σας και θα
δημιουργήσουμε μια άλλη αναφορά, συγκεντρώνοντας όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. 
Έχουμε αρχίσει να λαμβάνουμε προσφορές για την εγκατάσταση φωτισμού έκτακτης ανάγκης για το κτίριο.
Ελπίζουμε και στοχεύουμε να πραγματοποιηθούν τα έργα πριν από το Πάσχα.
Είχαμε επίσκεψη από τον Δρ. Δημήτριο Σαλαπατα που γραφεί βιβλίο για τις Ελληνικές Ορθόδοξες
Εκκλησίες του Λονδίνου. Λήφθηκαν πολλές φωτογραφίες και επίσης το διηγηθήκαμε τον βίων της
εκκλησίας μας. Εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα με το ενημερωτικό δελτίο της κοινότητας. 
Ο Κύριος Αντρέας Σάββας συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο με την υγεία του. Οι βελτιώσεις είναι μικρές
αλλά σταθερές. Τώρα είναι σε θέση να κάνει και μικρά βήματα. Ανυπομονούμε να τον υποδεχτούμε πίσω
στις αγκάλες της εκκλησίας όταν αισθάνεται αρκετά υγειές.
Στης 2 Μαρτίου κλίνει ένας χρόνος που απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος μας Κύριος Σάββας Καραγιάννη.
Θέλουμε να τον θυμόμαστε την δέσμευση και τους κόπους του για την πρόοδο της εκκλησίας, του σχολείου
και της κοινότητας μας. Η καθοδήγησης του, οι ακούραστες προσπάθειες και ο ζήλος του δεν θα ξεχαστούν
ποτέ.        

Μάρτιος



The Easter raffle tickets are available to purchase from raffle@stgeorgecommunity.co.uk or by calling 07711 265 389.

Tickets are £1 each or £10 for a book. The raffle will take place at the St George's Day celebration in May. 

Insurance Claim: Your Community Board is very happy to report that on Friday 15th January 2021 the Supreme Court

ruled in favour of small businesses in pursuit of their insurance claims made because of Covid-19 closures. What does

this mean for our community? This means that we have been successful in our battle with our insurance company in

order to recoup financial losses during our long periods of closure. We now move on to the next step which will include

an open dialogue with our insurers in order to agree a settlement for our claim. We will keep the community informed

of all progress made.  

Church Opening: Welcome back to church, we wanted to explain the measures we have put in place to ensure the

safety of all our community and the expectations we have from you. 

Along with the government’s advice and the directives we receive from the Archdiocese we recommend that if you

are elderly, vulnerable or living with anyone in those categories that you do not attend the church in person. We

are live streaming our Sunday service and it is strongly recommended that you join us from the safety of your own

homes.   

Before entering the church, we will now have a church warden taking your temperature. Anyone with a

temperature over 37 degrees will be asked to return home. We expect that as you enter the church you use the

automatic hand sanitising station and record your details in our Track and Trace book. Face coverings are

mandatory and you will be refused entry if you are not wearing one. 

It is vital that we keep socially distant whilst you are at the church to ensure the safety of everyone. 

When you leave the church, we ask that you do this quickly. Congregating outside is NOT permitted.

If you have a Mnimosino please only bring a small plate of koliva, which after the service you will take back home.

Koliva are NO longer permitted to be shared out amongst congregation members. 

We are only permitting 50 people to sit in the main church at this time. If we reach that number, we have an

overflow in the hall for a small number of people to follow the service from there. 

Annual General Meeting: We were due to hold an AGM for all members to attend, however, due to the restrictions on

people gathering together in an indoor environment we have had no choice but to postpone the meeting. We are

working on an alternative arrangement, one of which will be the creation of a report prepared by the chairman, the

secretary and the treasurer which you will able to read and then submit your questions, this will also include the audited

accounts. We will then answer your questions directly and create another report, collating all the questions and answers. 

2nd Phase Electrical works: We have started receiving tenders for the installation of emergency lighting for the building.

We are hoping and aiming for the works to be carried out before Easter. 

We received a visit from Dr Demetrios Salapatas who is writing a book about the Greek Orthodox Parishes in London.

Many photographs were taken and he left with a history of our Community and he was particularly impressed with the

newsletter that we are producing and the inclusion of all the community.

Andreas Savvas is continuing to make progress with his health, although improvements are small and slow, he is now

able to take short walks. We look forward to welcoming him back when he feels strong and able enough. 

Tuesday 2nd March sees the 1-year memorial for our great former president Savvas Karayiannis. At this time, we would

like to remember him and his commitment to the progression of our church, school and community. His leadership,

tireless efforts and zeal will never be forgotten. 
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κάνουμε λόγο για την Παναγία, αναφερόμαστε
ταυτόχρονα και στον Χριστό, γιατί από Αυτόν αντλεί
Χάρη και αξία. Αυτό φαίνεται καθαρά στην ακολουθία
των Χαιρετισμών, στην οποία υμνείται η Θεοτόκος,
αλλά πάντοτε εν συνδυασμό με το ότι είναι μητέρα του
Χριστού: «Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε
ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα».
       Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η αρχή όλων
των Δεσποτικών εορτών. Στο απολυτίκιο της εορτής
ψάλλουμε: «σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον
και του απ’ αιώνος μυστηρίου η φανέρωσης…». Το
περιεχόμενο της εορτής αναφέρεται στο γεγονός κατά
το οποίο ο αρχάγγελος Γαβριήλ – ο άγγελος εκείνος με
τον οποίο συνδέονται όλα τα γεγονότα που έχουν σχέση
με την ενανθρώπηση του Χριστού – επισκέφθηκε με
εντολή του Θεού την Παναγία και την πληροφόρησε ότι
έφθασε ο καιρός της σαρκώσεως του Λόγου του Θεού,
και ότι αυτή θα γίνη η μητέρα Του. (βλ. Λουκά α’, 26-56).
       Η λέξη «ευαγγελισμός» αποτελείται από δύο επί
μέρους λέξεις, ήτοι εύ και αγγελία, και δηλώνει την
καλή είδηση, την καλή αγγελία. Πρόκειται για την
πληροφορία που δόθηκε δια του αρχαγγέλου ότι ο
Λόγος του Θεού θα ενανθρώπηση για την σωτηρία του
ανθρώπου.

       The Annunciation is celebrated annually on 25th

March.

       The Feast of the Annunciation of Theotokos is one of

the most important feasts in the Christian religious

calendar. This is a feast celebrating the conception and

incarnation of Jesus Christ, the Word of God and namely

the Virgin Mary. 

       The Virgin Mary has great importance and great

significance in the Church, precisely because she was the

person that all generations have been waiting for, and she

gave the Word of God human embodiment. Thus, the

Virgin Mary is closely connected with the Person of Christ.

The value of the Virgin Mary is not just because God chose

her but also because she herself chose to follow His will.

That is why Theotokology is closely connected with

Christology. When we talk about Christ, we cannot ignore

the one who gave him flesh, and when we talk about the

Virgin Mary, we also refer to Christ, because from Him he

derives Grace and significance. 

       The Annunciation is the beginning of all Devine feasts.

In the apolytikon of the feast we sing: "today the capital of

our salvation and the revelation of the eternal miracle…". The

feast refers to the fact that the archangel Gabriel - the

angel with whom all the events related to the incarnation of

Christ are connected - visited the Virgin Mary by the 

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
 

       Ο αρχάγγελος Γαβριήλ απεκάλεσε την Παναγία
«κεχαριτωμένη«. Της είπε: «Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο
Κύριος μετά σού, ευλογημένη συ εν γυναιξίν» (Λουκ.
α’, 28-29). Η Παναγία αποκαλείται «κεχαριτωμένη» και
χαρακτηρίζεται «ευλογημένη», αφού ο Θεός είναι μαζί
της.
       Αυτή ήταν η χαρμοσύνη είδηση για τον
χριστιανισμό της επικείμενης γέννησης του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού, ότι ο λόγος του Θεού θα
ενανθρώπηση για την Σωτηρία του Ανθρώπου. 
       Η Παναγία είχε το πλήρωμα της Χάριτος του
Θεού, συγκριτικά με τους ανθρώπους. Βέβαια, ο
Χριστός, ως Λόγος του Θεού, έχει όλο το πλήρωμα
των Χαρίτων, αλλά και η Παναγία έλαβε το πλήρωμα
της Χάριτος από το πλήρωμα των Χαρίτων του Υιού
της.

       Εορτάζεται την 25ην Μάρτιου.
       Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι Δεσποτικοθεομητορική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι είναι
Δεσποτική επειδή αναφέρεται στον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος συνελήφθη στην γαστέρα της Θεοτόκου, και
θεομητορική εορτή επειδή αναφέρεται στο πρόσωπο εκείνο που συνετέλεσε στην σύλληψη και την
ενανθρώπηση του Λόγου του Θεού, δηλαδή την Παναγία.

The Annunciation of Theotokos

       Η Θεοτόκος Μαρία έχει μεγάλη αξία και σπουδαία
θέση στην Εκκλησία, ακριβώς γιατί ήταν το πρόσωπο
εκείνο που περίμεναν όλες οι γενεές, και αυτή έδωσε
στον Λόγο του Θεού την ανθρώπινη φύση. Έτσι, το
πρόσωπο της Θεοτόκου συνδέεται στενά με το 
Πρόσωπο του Χριστού. Και
η αξία της Παναγίας δεν
οφείλεται μόνον στις
αρετές της, αλλά κυρίως
στον καρπό της κοιλίας
της. Γι’ αυτό, η Θεοτοκολ-
ογία συνδέεται στενότατα
με την Χριστολογία. Όταν
κάνουμε λόγο για τον
Χριστό δεν μπορούμε να
αγνοήσουμε αυτήν που του
έδωσε σάρκα, και όταν 



command of God and informed her that the time of his

incarnation had arrived. Word of God, and that she would

become His mother. (Luke 1: 26-56).

       The word "evangelism" consists of two separate words, it

signifies the good news. This is the information given through

the archangel that the Word of God will incarnate for the

salvation of man.

       The angel told her not to be afraid, for she had found

favour with God. He said, “You will conceive in your womb

and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be

great and will be called the Son of the Most High; and the

Lord God will give to him the throne of his father David, and 

he will reign over the house of Jacob forever; and of his

kingdom there will be no end.”

       This was the joyful news for Christianity, the imminent

birth of our Lord Jesus Christ, that the word of God would

incarnate for the Salvation of Man.

       It is on the Feast of the Annunciation, that Orthodox

Christians commemorate both the divine initiative of God,

whereby He took on flesh from the Virgin for our salvation,

and the human response, whereby Mary freely accepted

the vocation offered to her. He elected to become man,

and He desired to do this with the willing agreement of her

whom He chose as His mother. www.pemptousia.gr and www.goarch.org

Διασχίζοντας την Πράσινη Γραμμή
Crossing the Green Line

       Standing in the sandstone courtyard, gazing at the

stone arches, I remember when my cousin Cleanthi and I

were at the church bazaar eating sugar coated chickpeas

and haggling with gypsies for coloured beads.

       That was in 1973 and the 15th Century Byzantine

monastery of Agios Mamas in my mother’s hometown of

Morphou is now an Icon Museum. The iconostasis is empty,

the pews are rotting, and cobwebs have replaced the

congregation.

       Next to the church is the municipal square and the

kiosk my father had leased and opened the summer of ‘74.

A bronze statue of Atatürk now points in the direction of

my primary school. I recall warm, jasmine afternoons

learning to play the mandolin. I wonder what music the

Turkish children now play.

        I walk through the old neighbourhood. The original

mud brick homes are bordered up, abandoned reminders of

the conflict-ridden past. I pass the local kafenio and then I

stand outside a house I struggle to recognise. Concrete has

replaced my mother’s roses and a single lemon tree

survives from our lush orchard.

       My parents and I fled Morphou on the 15th of August

1974 after waking to Turkish planes flying overhead. We

spent the night in our neighbour’s cellar. The next day, we

picked up my Mother’s uncle, his wife and their 15 year old

daughter and drove to the village of Kakopetria in the

Troodos mountains.  I was 11 and the only thing I took was

my collection of cereal toys. The Turkish army marched in

some 12 hours later. 

       Στεκόμαστε στην αυλή με ψαμμίτη, κοιτάζοντας τις
πέτρινες καμάρες, θυμάμαι όταν ήμασταν ο ξάδερφος
μου Κλεάνθη και στο παζάρι της εκκλησίας, τρώγοντας
ρεβίθια επικαλυμμένα με ζάχαρη και παζαρίζοντας με
τσιγγάνους για χρωματιστές χάντρες.
       Αυτό ήταν το 1973 και το βυζαντινό μοναστήρι του
Αγίου Μάμα του 15ου αιώνα στην πατρίδα της μητέρας
μου της Μόρφου είναι πλέον Μουσείο εικονιδίων. Το
τέμπλο είναι άδειο, τα στάμπια σαπίζουν, και οι ιστός
αράχνης έχουν αντικαταστήσει την εκκλησία.
       Δίπλα στην εκκλησία βρίσκεται η δημοτική πλατεία
και το περίπτερο ο πατέρας μου είχε μισθώσει και
άνοιξε το καλοκαίρι του '74. Ένα χάλκινο άγαλμα του
Atatürk δείχνει τώρα προς την κατεύθυνση του
δημοτικού μου σχολείου. Θυμάμαι ζεστά απογεύματα
γιασεμιού που μαθαίνουν να παίζουν μαντολίνο.
Αναρωτιέμαι ποια μουσική παίζουν τα τουρκικά παιδιά.
       Περπατώ στην παλιά γειτονιά. Τα αρχικά σπίτια
από τούβλα από ορυκτά τούβλα συνορεύουν,
εγκαταλείπονται υπενθυμίσεις του παρελθόντος από
τις συγκρούσεις. Περνάω το τοπικό καφενείο και μετά
στέκομαι έξω από ένα σπίτι που αγωνίζομαι να
αναγνωρίσω. Το σκυρόδεμα έχει αντικαταστήσει τα
τριαντάφυλλα της μητέρας μου και ένα μόνο λεμονιά
σώζεται από τον καταπράσινο οπωρώνα μας.
       Οι γονείς μου και εγώ εγκαταλείψαμε τη Μόρφου
στις 15 Αυγούστου 1974, αφού ξυπνήσαμε με τουρκικά
αεροπλάνα που πετούν από πάνω. Περάσαμε τη νύχτα
στο κελάρι του γείτονά μας. Την επόμενη μέρα, πήραμε
τον θείο της Μητέρας μου, τη σύζυγό του και την
15χρονη κόρη τους και οδηγήσαμε στο χωριό
Κακοπετριά στα βουνά του Τροόδους. Ήμουν 11 και το
μόνο πράγμα που πήρα ήταν η συλλογή παιχνιδιών
δημητριακών. Ο τουρκικός στρατός παρέλαβε περίπου
12 ώρες αργότερα. 

(απόσπασμα από ένα άρθρο που γράφτηκε από τη Μαρία Ευαγγέλη
για την πρώτη επίσκεψή της το 2005 στο κατεχόμενο Βορρά της

Κύπρου για αναζήτηση του παιδικού της σπιτιού)

(extract from an article written by Maria Evangeli about her first

visit in 2005 to the occupied North of Cyprus in search of her

childhood home)



       200 χρόνια και ακόμη θαυμάζουμε και
αναλογιζόμαστε το θαύμα της επανάστασης, το θαύμα
πίσω από την εξέγερση των Ελλήνων της 25 Μαρτίου
1821 ενάντια στην Οθωμανική κυριαρχία. 
Ύστερα από 400 ολόκληρα χρόνια εθνικής υποτέλειας,
μέσα στα οποία με έναν θαυμαστό υπέροχο τρόπο
διατηρήθηκε η γλώσσα, το φρόνημα, η πίστη, και το
όραμα της ελευθερίας, η πυροδότηση της Επανάστασης
με το σύνθημα Ελευθερία ή Θάνατος οδήγησε, ύστερα
από εννιάχρονο άνισο αγώνα, στην αναγνώριση της
ελληνικής ανεξαρτησίας το 1830 και την
οριστικοποίηση των συνόρων του νέου ελληνικού
κράτους το 1832. 
       Ξεκίνησε με το...

<<Ως πότε παλληκάρια θα ζωμεν στα στενά...
Καλύτερα μια ώρας ελεύθερη ζωή

παρα σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή...>>

       Και το..  
 <<ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΕΙΣ ΣΕ, Ω ΙΕΡΑ ΠΛΗΝ ΤΡΙΣΑΘΛΙΑ ΠΑΤΡΙΣ,

ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ εις τους πολυχρονίους βασάνους Σου,
ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας

έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου>>
       Χωρίς επαρκή διοικητική οργάνωση, όπλα και
χρήματα, η λογική έλεγε πως κάθε προσπάθεια
εξέγερσης ενάντια στην πανίσχυρη οθωμανική
αυτοκρατορία και την εχθρική στάση απέναντι στα
απελευθερωτικά κινήματα των Μεγάλων Δυνάμεωντης
Ιεράς Συμμαχίας ήταν καταδικασμένη εκ των
προτέρων. Η λογική!!! Οι Έλληνες όμως δεν ξεκίνησαν
την επανάσταση με την λογική αλλά με την καρδιά και
την ψυχή.
       Ποιος δεν γνωρίζει τα λόγια του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη, που αναφέρει στα Απομνημονεύματά
του:

«Ο κόσμος μας έλεγε τρελλούς, εμείς αν δεν είμεθα

τρελλοί, δεν εκάναμεν την επανάστασιν, διατί
ηθέλαμεν συλλογισθή πρώτον δια πολεμοφόδια,

καβαλλαρία μας, πυροβολικό μας, πυριτοθήκες μας, τα
μαγαζιά μας, ηθέλαμεν λογαριάσει τη δύναμιν την

εδικήν μας, τη τουρκική δύναμη.
Υπήρχαν  δυσκολίες, υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις

συντονισμού και στρατιωτικής πειθαρχίας. Ο ίδιος ο
Κολοκοτρωνης αναφέρει: «Κάθε Έλληνας είχε τα
καπρίτσια του, το θεό του, και έπρεπε να κάμει

δουλειά κανείς με αυτούς...»
       Επιπλέον με την ομιλία του στους γυνασιόπαιδες,
στην Πνύκα στις 8 Οκτωβρίου 1838, ο Κολοκοτρώνης
θα αφήσει πνευματική παρακαταθήκη στους νέους τα
εξής λόγια που παραμένουν διαχρονικά και δίνουν
μηνύματα και ανοίγουν δρόμο σκέψη και καρδιά ακόμη
και σήμερα:

«Παιδιά μου! 
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν
εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν

έχομε άρματα ,αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας
η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος

μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι
πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι

εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την
Επανάσταση.»

       Μιλά για μόρφωση, μιλά για ομόνοια μιλά για
σύνεση και αξιοπρέπεια. 

«Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των
περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας

ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δασκαλοί
σας…Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον

τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε· και, δια να γίνη
τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την
ομόνοια, την θρησκεία...και την φρόνιμον ελευθερία.»

Την ίδια παρακαταθήκη για ομόνοια, πατρίδα, δίκιο, και
ελευθερία θα αφήσει και ο στρατηγός Μακρυγιάννης
στα Απομνημονεύματά του. Και αυτός αγράμματος μα
όπως έλεγε και ο Σεφέρης 

<<Δεκαπέντε χρυσοποίκιλτες ακαδημίες δεν αξίζουν
την κουβέντα αυτού του ανθρώπου. Γιατί μόνο σε

τέτοια αισθήματα μπορεί να ριζώσει και ν’ ανθίσει η
μόρφωση του Γένους.>>

<<Κι όσα σημειώνω τα σημειώνω γιατί δεν υποφέρνω
να βλέπω το άδικον να πνίγει το δίκιον. Δια κείνο

έμαθα γράμματα εις τα γεράματα και κάνω αυτό το
γράψιμον το απελέκητο, ότι δεν είχα τον τρόπον όντας 

25 Μαρτίου 1821 - 25 Μαρτίου
2021: 200 Χρόνια



παιδί να σπουδάξω. Κι αφού ο Θεός θέλησε να κάμει
νεκρανάσταση εις την πατρίδα μου, να την λευτερώσει

από την τυραγνίαν των Τούρκων, αξίωσε κι εμένα να
δουλέψω κατά δύναμη...>>

       Και οι δυο Μιλούν για το «εμείς» και όχι το «εγώ»,
μιλούν για Ομόνοια, μιλούν για αγάπη στην πατρίδα
μιλούν για γλώσσα, για παιδεία για εκπαίδευση νου και
καρδιάς, για υψηλούς πόθους, μιλούν για πίστη πίσω
απο λόγια ότι:
<<η ελευθερία του έθνους την είχε υπαγραψη ο Θεός και

ο Θεός δεν παίρνει το λόγο του πίσω>>
<<Είμαστε εις το «εμείς» και όχι εις το «εγώ». Και εις το

εξής να μάθομεν γνώση, αν θέλομεν να φκιάσομεν
χωριόν, να ζήσομεν όλοι μαζί.>>

       Δεν θα μπορούσα εγώ να μιλήσω καλύτερα για τον
αγώνα από ότι αυτοί μήτε κανένας άλλος . Να μιλήσω
και να εκφράσω τι ήταν πίσω από το Θαύμα και την
νεκρανάσταση του γένους. Ήταν ο Κολοκοτρωνης ήταν
ο Υψηλάντης ήταν ο Καραϊσκάκης, η Μπουμπουλίνα,
ήταν ο Αθανάσιος Διάκος ήταν ο Ανδρούτσος ήταν ο
Παπαφλέσσας ήταν ήταν ήταν... Η μήπως ήταν το
όνειρο ήταν το δίκιο ήταν η πίστη ήταν η ψυχή ήταν
ήταν ήταν...
       Ο αγώνας των Ελλήνων για δίκιο και λευτεριά
ξεκινά από τον πόθ , ξεκινά από την ψυχή και την
καρδιά, ξεκινά από το πνεύμα και το ύψος, ξεκινά από
την άνοιξη και τα αιδόνια, μπορεί να χάνει τον
προσανατολισμό του και να βουλιάζει μερικές φορές
στα νερά της διχόνοιας και του διχασμού αλλά πάντα
βρίσκει το δρόμο του και ανατέλλει ξανά και ξανά, σαν
ήλιος .
       Και είναι αυτός ο πόθος που μας λέει βαθειά μέσα
μας ότι:

<<ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΘΕΙΑ
ΕΙΝ΄Η ΔΑΦΝΗ! ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΕΘΑΙΝΕ.>>

       Μια φράση που θυμίζει Θερμοπύλες αλλά και
Καλπάκι, θυμίζει Κύπρο και Αξευντίου, Σαλαμίνα και
«Μόλων λαβέ», θυσία και αυταπάρνηση θυμίζει θυμίζει
θυμίζει...
       Αναλογιζόμενοι το παρελθόν μας και διδασκόμενοι
από αυτό, προχωράμε στο μέλλον με ασφάλεια και
ελπίδα. Μόνο έτσι μπορούμε να τιμήσουμε το ΤΟΤΕ και
να οικοδομήσουμε ένα λαμπρό αύριο με υπερηφάνεια
και δύναμη, με σεβασμό στις αξίες με εμπιστοσύνη
στον εαυτό μας και όχι στους άλλους κάτι που
οφείλουμε στις νέες γενιές .
       Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους τόπους μα , που ακόμη
στενάζουν κάτω από την αδικία και ζητούν το όνειρο
της Λευτεριάς. Να μην ξεχνάμε την σκλαβωμενη Κυπρο
μας. «Καρτερούμε νύχτα μέρα» να φυσήξει και στο
χρυσοπράσινο φύλλο ο αέρας της λευτεριάς.

«Απ’τα Κόκκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα ιερά

Και σαν πρώτα Ανδρειωμένη
Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθεριά!»

       200 years later and we still reflect and look back with

admiration, on the miracle of the revolution, the miracle

behind the Greek uprising of March 25, 1821 against the

Ottoman empire.

       After 400 years of national suppression, in which the

Greek language, the mind, the faith, and the vision of

freedom were miraculously preserved in a wonderful way,

the spark of the Revolution with the slogan «Freedom or

Death» led, after nine years of unequal struggle, to the

recognition of Greek independence in 1830 and the

finalisation of the borders of the new Greek state in 1832.

       It started with...

”How long, will we live in slavery

Better an hour’s freedom than forty years of slavery and

imprisonment ...”

And…

 “I SWEAR TO YOU, O! HOLY BUT SAD MOTHERLAND, I

SWEAR TO YOUR TROUBLES, I SWEAR TO THE BITTER

TEARS, which for so many centuries have been shed and

are still pouring out of Your suffering children…”

       Initially without a national administrative organisation,

without weapons and money, with the hostile attitude

towards the liberation movements of the Great Powers of

the Holy Alliance, logic would dictate that any attempt to

revolt against the mighty Ottoman empire was doomed

from the start. Logic!!! The Greeks, however, did not start

the revolution with logic, but started it with heart and soul.

We remember the words of Theodoros Kolokotronis, who

says in his Memoirs:

"People called us crazy, if we were not crazy, we would not

have made the revolution, because we wanted to think first

about our ammunition, our cavalry, our artillery, our guns, our

shops, we wanted to count on our special strength.”

There were difficulties, there was a lack of coordination and

military discipline. Kolokotronis himself mentions “Every

Greek had his whims, his god, and one had to work with

them..."

       In addition, in his speech to the women and children, in 



 Pnyka on October 8, 1838, Kolokotronis will leave a spiritual

legacy to the young people with the following words that

remain timeless and open our thought and hearts even

today:

“My children!

When we decided to begin the Revolution, we did not think

about how many of us there are or that we do not have

chariots, but the rain fell on all of us with the desire for our

freedom, and all of us, and our clergy and the presidents

and the captains and the educated and the merchants,

young and old, all agreed on this goal and began the

Revolution.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       He talks about knowledge, he talks about harmony, he

talks about caution and dignity:

“I, my children, with my bad luck, due to the circumstances,

remained illiterate and for this I ask your forgiveness,

because I do not speak as your teachers...It is up to you to

build and decorate the place which we have liberated; and,

in order for this to happen, you must have as the

foundations of the state unity, religion...and freedom.”

       General Makrygiannis will leave the same legacy of

unity, homeland, law and freedom in his Memoirs. He was

another illiterate man, but as Seferis said “Fifteen golden

academies are not worthy to talk about this man. Because

only with such feelings as his, can the education of the

Nation take root and flourish.”

“And what I write, I write because I cannot see injustice

prevail over justice. It is known that I learned to write in my

old age and this makes my writing reckless, but I did not

have the way as a child to study. And since God wanted to

resurrect my homeland, to free it from the tyranny of the

Turks, he blessed me too and claimed me to work hard ...”

       They both talk about «we» and not «I», they talk about

harmony, they talk about love to our country, they talk

about language, about education, about training the mind

and heart, about high desires, they talk about faith, with

words such as:

"The freedom of the nation was signed by God and God

does not take back his word".

“We are in the "we" and not in the "I". 

And from now we must acquire knowledge, if we want to

build a village and to live together”

       I cannot talk about this struggle better than these

masters, and neither can anyone else. I cannot express what

was behind the Miracle and the resurrection of the nation. It

was Kolokotronis, it was Ypsilantis, it was Karaiskakis,

Bouboulina, it was Athanasios Diakos, it was Androutsos,

itwas Papaflessas, it was it, it was it, it was it… Or maybe it

was the dream, it was justice, it was the faith, it was the

soul, it was it was it was...

       The struggle of the Greeks for justice and freedom

starts from passion, starts from the soul and the heart, it

starts from the spirit. It can lose its direction and sometimes

sinks in the waters of disharmony, of discord and division,

but it always finds its way and rises again and again, like the

sun.

       And it is this desire that tells us deep inside us that:

“IF WE HAVE TO DIE FOR GREECE, IT IS DIVINE!

SOMEONE DIES ONLY ONCE."

       A phrase reminiscent of Thermopylae but also Kalpaki,

reminiscent of Cyprus and Afxentiou, Salamina and “Molon

lave”, of sacrifice and self-sacrifice.

       We reflect on our past and if we learn from it, we

move forward into the future with confidence and hope.

       Only in this way can we honour the 25th of March and

only then can we build a bright tomorrow with pride and

strength, with respect to values, with confidence and trust

in ourselves, which we owe to future generations.

       We must not forget our homelands, which are still

grieving, looking for justice and searching for the dream of

Freedom. Let us not forget our occupied Cyprus. We will

breathe the air of freedom once again.

"From the sacred bones,

of the Hellenes arisen,

and valiant again as you once were,

Hail, o hail, Liberty!"

Χρονιά πολλα!
Γεωργία Αντωνίου / Georgia Antoniou
Διευθύντρια / Headmistress



Nestor Ioannou was born in Pareklisia, Cyprus in 1928. Nestor came to Kingston in 1957. Here 
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Νέστορας Ιωάννου
13 Μαρτίου 1928 - 17 Ιανουαρίου 2021

Ο Νέστορας Ιωάννου γεννήθηκε στην Παρεκκλησία της Κύπρου το 1928. Ο Νέστορας
ήρθε στο Κίνγκστον το 1957. Εδώ παντρεύτηκε τη Μαρία και είχαν 3 παιδιά και 4

Εργάστηκε ως μάγειρας σε διάφορα εστιατόρια, και για πολλά χρόνια στο

εγγόνια.

Woolworths στο Kingston, λειτουργώντας τη μονάδα απογείωσης. Αγάπησε
να περπατήσει στο Richmond Park και απόλαυσε πραγματικά τον κήπο
του, καλλιεργώντας μια πληθώρα λαχανικών.

Ο Νέστορας ήταν ένας επιφυλακτικός και ήσυχος άνθρωπος, καλός και
ευγενικός. Μετά από μια σύντομη ασθένεια, ο Νέστορας πέθανε ηλικίας

92 ετών, και τώρα είναι στα χέρια του Θεού. Θα παραμείνει για πάντα στις
καρδιές μας.

Αναπαύσου εν ειρήνη.

Nestor Ioannou

13 March 1928 - 17 January 2021

he married Maria and they had 3 children and 4 grandchildren. 

Nestor worked as a cook in various restaurants, and for many years at Woolworths in Kingston, running their take-away

unit. He loved to walk in Richmond Park and really enjoyed his garden, growing an abundance of vegetables.

Nestor was a reserved and quiet man, gentle and kind. After a short illness, Nestor passed away aged 92, and is now in

God’s hands. Nestor will remain forever in our hearts. May he rest in peace.



       Συμβολική χρονιά η φετινή για τους 
Έλληνες απανταχού της γης, κι ο Μάρτης 
αυτός ξεχωριστός, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια
από τότε που οι Έλληνες βάλθηκαν να διεκδικήσουν
την ποθητή ελευθερία από τον οθωμανικό ζυγό. «Ο
κόσμος μας έλεγε τρελούς» θα πει ο Κολοκοτρώνης
στα Απομνημονεύματα του, αφού ένας κατατρεγμένος
φτωχός λαός τόλμησε να ορθώσει ανάστημα!
       Ιδεολογικά, η προετοιμασία ξεκίνησε με τη δράση
λογίων Ελλήνων που με την προφορική διδασκαλία
τους σε ναούς και σχολεία αλλά και πληθώρα γραπτών
κειμένων βοήθησαν ενεργά στην τόνωση της ελληνικής
παιδείας. Οι Δάσκαλοι αυτοί του Γένους, με
κορυφαίους τον Αδαμάντιο Κοραή και τον Ρήγα
Φερραίο, αντιλήφθηκαν πως μέσω της παιδείας και
κυρίως της χρήσης απλούστερης ελληνικής γλώσσας
θα κατάφερνε το ελληνικό γένος να ελευθερωθεί. Το
«Κάλλιωναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα
χρόνοι σκλαβιά και φυλακή» από τον Θούριο, τον
επαναστατικό ύμνο του Ρήγα, έγινε σύντομα σύμβολο
του αγώνα για την ελευθερία που ενέπνευσε έντονο
Φιλελληνισμό στη Δυτική Ευρώπη. 
       Σε όλη τη διάρκεια των τετρακοσίων χρόνων
σκλαβιάς, ξεπήδησαν πολλές αποτυχημένες εξεγέρσεις
τοπικού χαρακτήρα εναντίον των Οθωμανών, κάποιες
μάλιστα με υποκίνηση ευρωπαϊκών δυνάμεων
προκειμένου να αποδυναμωθεί ο στρατός τους προς
δικό τους όφελος. Ο πραγματικός όμως ξεσηκωμός
άρχισε κοντά στο 1800, μόλις οι Έλληνες
συνειδητοποίησαν πως η πρωτοβουλία για
απελευθέρωση πρέπει να έρθει απ’τους ίδιους, τους
απείθαρχους πασάδες.

μανιφέστο της Επανάστασης «Μάχου υπέρ πίστεως
και πατρίδος» όπου κλήθηκαν οι Έλληνες όλων των
κοινωνικών τάξεων, από απλούς ανυπότακτους
(κλέφτες κι αρματολούς), κληρικούς, οπλαρχηγούς,
ναυτικούς, εμπόρους, ομογενείς, μα και πολιτικούς
αντιπάλους, με κοινό παρονομαστή το αδούλωτο
φρόνημα και την φιλοπατρία, να υπερβούν εαυτούς, να
πάρουν τα όπλα και να αγωνιστούν ενωμένοι για την
ελευθερία. «Είμαστε εις το «εμείς» και όχι εις το
«εγώ»», θα πει ο Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματά
του χαρακτηριστικά.
       Με την πολεμική ιαχή: «Ελευθερία ή θάνατος», η
Μεγάλη Επανάσταση ορίστηκε για τις 25 Μαρτίου,
ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ενισχύοντας
έτσι την ιερότητα του αγώνα. Με τη δημιουργία όμως
επαναστατικών εστιών από τη Μακεδονία μέχρι την
Κρήτη και αρκετές αποτυχίες, ο επαναστατικός
αναβρασμός κατέστησε επικίνδυνη την όποια αναβολή
και εκδηλώθηκε λίγο νωρίτερα. Ο άνισος αγώνας
εναντίον ενός υπέρογκου αριθμητικά στρατού,
συνοδεύτηκε από μάχες, απώλειες, δύο εμφύλιους
αλλά και πολλές θυσίες και παραδειγματισμό,
διατηρώντας το επαναστατικό πνεύμα για εθνική
απελευθέρωση ζωντανό κι αλύγιστο. Η υπόσταση
ενός –περιορισμένων συνόρων- ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους επιτεύχθηκε τελικά το 1830 και
σηματοδότησε μια ελεύθερη εθνική ζωή με νέους
πλέον στόχους.
       Οι ήρωες αυτοί του 1821, φωτεινά παραδείγματα
αποφασιστικότητας και ζήλου, μας κληροδότησαν την
εθνική μας ανεξαρτησία κι ελευθερία. Με
ευγνωμοσύνη κι απέραντο σεβασμό εύχομαι να
συνεχίσουμε με περηφάνεια να αγωνιζόμαστε ως
έθνος για τις αξίες και τα ήθη μας και να εμπνεόμαστε
εμείς αλλά και οι επόμενες γενιές από την Ιστορία
μας. Ζήτω το ’21!                    γρ. Αντονἰα Παπαϊωάννου

Ελληνική Επανάσταση - Επέτειος
200 χρόνων / The 200th Anniversary of

the Greek Revolution

       Η ίδρυση της Φιλικής
Εταιρείας το 1814
βοήθησε στον συντονισμό
των υποδουλωμένων με
τη στρατολόγηση μελών
στις ελληνικές παροικίες
κι αυξάνοντας τον αριθμό
τους μέσα σε επτά χρόνια
σε δεκάδες χιλιάδες και
σε ολόκληρη την
Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Με αρχηγό
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη
το 1821, συντάχθηκε το 

Σημαία της 
Φιλικής Εταιρείας

       This year is a highly symbolic one for Greek people

around the world, and this March sees the anniversary one

of the most momentous and significant moments in Greek

history. It marks 200 years since the Greeks decided to

claim their long-yearned freedom from Ottoman rule.

“People would call us crazy”, Kolokotronis wrote in his

Memoirs and rightly so, as a poor, oppressed small-sized

nation dared to stand up!



       The ideological groundwork had been laid by educated

scholars and influential thinkers in the Greek diaspora, they

actively helped raise educational awareness and stirred up a

feeling of national consciousness with their dissemination of

writings as well as teachings in churches and on school

grounds. Two of the main figures of the Greek

Enlightenment, Rigas Feraios and Adamantios Korais,

believed that the re-generation and liberation of Greeks

would be achieved through education, particularly with the

use of a purified form of common Greek language. “Better an

hour of free life, than forty years of slavery and jail” these

stirring lines from Rigas’ pre-nationalist poem Thourios, soon

turned into a rallying cry for the Greek’s struggle for

independence, this emergence of Philhellenism drew

supporters within Western Europe.

       Throughout the four hundred years of ‘slavery’ in Greek

history, there were numerus unsuccessful, local attempts

against Ottomans, often incited by foreign powers that aimed

to emasculate their military power for their own causes. But

the actual insurrection begun around 1800, when the Greeks

had realised that the ingenuity for national liberation should

come from themselves, creating the so-called unruly pashas. 

        Philiki Etaireia was founded in 1814 as a revolutionary 

 society that coordinated the oppressed, recruiting members

from the Greek diaspora into its ranks and rapidly

expanding within seven years to tenths of thousands

throughout the whole Ottoman Empire. Having accepted its

leadership, Alexander Ypsilantis wrote the Proclamation of

Greek Independence in 1821: “Fight for Faith and

Fatherland!”, it resonated and aimed to call all Greeks

among every echelon of society, from ordinary

insubordinates (thieves and sinners), priests, chieftains,

sailors, merchants, expatriates but also political opponents,

with common ground, to surpass themselves, take up arms

and fight in unity towards their liberation using their

indomitable spirit and patriotism. «Let one say it is “We”

who did it, rather than “I” alone», Makriyannis

characteristically wrote in his Memoirs.

       Under the motto “Liberty or Death”, this Great

Revolution was planned to take place on 25th March 1821,

on the Orthodox Christian feast of the Annunciation of

Panagia, thus adding a sentiment of sanctity on the revolt.

Sporadic uprisings from Macedonia to Crete with plenty of

subsequent failures resulted to an earlier declaration of war,

as the unrest was impossible to contain. The uneven battle

against a vastly numbered army, was followed by attacks,

defeats, two civil wars and many sacrifices and deeds of

heroism, keeping the rebellious spirit against foreign

oppression resilient and unbroken. The establishment of a

new (with limited boarders initially) independent Greek

state was eventually achieved in 1830 marking a new era of

free national life.

       The national heroes of 1821, were guiding lights of

determination and zeal, they left us a legacy of national

independence and freedom. In gratitude and unmeasured

respect, I hope that we will continue as a race to proudly

fight for our values and moral conventions, drawing

inspiration from our History for generations to come. Long

live the ’21!

Please read the leaflet which accompanies this month's edition in

regards to an initiative that has been set up for people who will need

assistance in the organisation of their memorials after their passing.

Παρακαλώ διαβάστε το φυλλάδιο που συνοδεύει

αυτήν την έκδοση σχετικά με μια πρωτοβουλία MEMORIALSMEMORIALSMEMORIALS

ΜΝΗΜΌΣΥΝΑΜΝΗΜΌΣΥΝΑΜΝΗΜΌΣΥΝΑ
που έχει συσταθεί για άτομα που θα χρειαστούν

βοήθεια στην οργάνωση των μνημείων τους μετά το θάνατό τους.

By Antonia Papaoiannou



ΛΑΣΚΑΡΊΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΊΝΑΛΑΣΚΑΡΊΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΊΝΑΛΑΣΚΑΡΊΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΊΝΑ

LASKARINALASKARINALASKARINA      BOUBOULINABOUBOULINABOUBOULINA

       Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
γεννήθηκε σε φυλακή της
Κωνσταντινούπολης.
       Παντρεύτηκε δύο φορές και
χήρε δύο φορές αφήνοντας την
πολύ πλούσια.
       Χρησιμοποίησε αυτόν τον
πλούτο για να βοηθήσει στη
χρηματοδότηση του Πολέμου της
Ανεξαρτησίας μέσω πολλών οδών:
ως λαθρέμπορος, φέρνοντας
φαγητό, όπλα και πυρομαχικά στις
Σπέτσες και με το πολεμικό της
πλοίο Αγαμέμνονα.
       Σήμερα θυμάται ως Έλληνα
εθνικό ήρωα χωρίς τον οποίο οι
Έλληνες δεν θα μπορούσαν ποτέ να
αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους.

       Laskarina Bouboulina was

born in a Constantinople jail. 

       She married twice and was

widowed twice leaving her very

wealthy. 

       She used this wealth to help

fund the War of Independence

through many avenues: as aa

smuggler, bringing food, weapons,

and ammunition into Spetses and

with her warship Agammemnon.

       Today she is remembered as

a Greek national hero without

whom the Greeks might never

have gained their independence.

1771-18251771-18251771-1825



φοβάται και τιμάται για την κακία και την κακία του.

     Συναισθήματα όπως ζήλια και θυμό, που μπορεί να

είναι δύσκολο να εξηγηθούν σε αθώα μυαλά,

αντιμετωπίζονται ξανά και ξανά στην ελληνική

μυθολογία. Μέσω της συμπεριφοράς των

χαρακτήρων, τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν

αυτά τα συναισθήματα. Αρετές όπως η σοφία το

θάρρος και η αίσθηση του σωστού και του λάθους

είναι εύκολα αναγνωρίσιμες στις ιστορίες. Το θάρρος

μπροστά στις αντιξοότητες, η ελπίδα όταν όλα

φαίνονται χαμένα και η αγάπη σε έναν κόσμο μίσους

βρίσκεται στον ηθικό πυρήνα πολλών από τους

ελληνικούς μύθους.

Η ελληνική μυθολογία επίσης δεν έχει εμπόδια στην

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έξι από τους

δώδεκα Ολυμπιακούς θεούς είναι άνδρες και έξι είναι

γυναίκες. Ενώ είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες

ιστορίες χαρακτηρίζουν τους άνδρες ως ήρωες, οι

γυναίκες απεικονίζονται ως εξαιρετικά έξυπνες,

εξειδικευμένες και πονηρές. Είναι η Αριάδνη που

βοηθά τον Θησέα να βρει τον δρόμο του στο

λαβύρινθο του μινώταυρου, και η Μάγισσα-Μέιντεν

Μήδεια σώζει τη ζωή του Τζέισον σε αρκετές

περιπτώσεις, καθώς επίσης και τον βοηθά να

ανακτήσει το Χρυσό Fleece. Πολλές από τις

γυναικείες προσωπικότητες είναι πολεμιστές και

κυρίες και η ίδια η θεά Αθηνά ενσαρκώνει μια από τις

σημαντικότερες από τις βασικές αρετές: τη σοφία.

Συναρπαστική και διορατική, η ελληνική μυθολογία

δεν είναι απλώς ένας λαβύρινθος μύθου και

μυθοπλασίας. Αντιμετωπίζει καθολικά ζητήματα που

μπορεί να αντιμετωπίσουμε όλοι στη ζωή και 

Η σημασία της ελληνικής
μυθολογίας στην εκπαίδευση

The Importance of Greek
Mythology in Education

Όσον αφορά τη διδασκαλία στα παιδιά μας το θέμα της

ιστορίας, το γεγονός που μεταμφιέζεται ως λογοτεχν-

ική φαντασία είναι ένας εύκολος τρόπος για να

τροφοδοτήσει ακόμη και το πιο βαριεστημένο παιδί τα

σημαντικά μυριάκια των περασμένων εποχών μας. Αλλά

όταν πρόκειται για την ελληνική μυθολογία, μπορεί ο

μύθος και ο θρύλος, τα παραμύθια και η φαντασία, να

είναι εξίσου ενημερωτικά με τα ιστορικά γεγονότα;

       Από την αστρονομία στη χημεία, τα μαθηματικά

στην επιστήμη, τόσο μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης

μας προέρχεται από τις διδασκαλίες της Αρχαίας

Ελλάδας. Οι κυριολεκτικές αναφορές στην ελληνική

μυθολογία είναι παντού από όρους όπως «το άγγιγμα

του Μίντα», μέχρι το τακούνι του «Αχιλλέα». Χωρίς

βασική γνώση της ελληνικής μυθολογίας, αυτές οι

φράσεις δεν θα είχαν νόημα.

       Για τα μικρά παιδιά, η ελληνική μυθολογία είναι

ένας ζωτικός τρόπος να τους διδάξει για την

ανθρωπότητα, τις αρετές και τη δια βίου διχοτομία του

«καλού εναντίον του κακού». Σε μια πιο ώριμη

λογοτεχνία, οι γραμμές μεταξύ του καλού και του κακού

γίνονται θολές και διαφορετικές ερμηνείες ανοίγουν το

δρόμο για σύγχυση και διπλές έννοιες. Απογυμνωμένα,

οι ιστορίες του Ηρακλή, του Βασιλιά Μίντα, του Ιάσονα

και των Αργοναυτών, του Θησέα και του Μινώταυρου

και ούτω καθεξής, έχουν πολύ σαφείς απεικονίσεις για

το ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός. Ακόμη και

οι Ολυμπιακοί θεοί χωρίζονται από τις ηθικολογικές

τους πράξεις. O δυνατός Δίας λάμπει σε όλη τη θεϊκή

του δόξα, ενώ ο Άδης, ο Άρχοντας του Κάτω Κόσμου



       Αγαπητοί αναγνώστες Χρόνια Πολλά!
       Καλή και ευλογημένη χρονιά.
       Σίγουρα το 2020, δεν ήταν η χρονιά που θα
θέλαμε όλοι μας να θυμόμαστε και φυσικά, δεν ήταν η
καλύτερη χρονιά και για το Ελληνικό μας σχολείο, που
είναι ψυχή της κοινότητάς μας και των ονείρων
μας. 
       Το σχολείο μας αναγκάστηκε, από την πρώτη
στιγμή να σεβαστεί το ύψιστο αγαθό της υγείας, που
μας χάρισε ο Μεγαλοδύναμος και να προχωρήσει στα
μαθήματα μέσω διαδυκτίου. ´Ηταν ένα δύσκολο
εγχείρημα, όμως η ατσάλινη θέληση των δασκάλων και
της σχολικής επιτροπής, όχι μόνο το επιχείρησε, αλλά
το έφερε εις πέρας με επιτυχία.
       Η πανδημία κατάφερε να αναδείξει ακόμη πιο
ευδιάκριτα, το σημαντικό ρόλο του Ελληνικού μας
παροικιακού σχολείου. Κατάφερε να επισφραγίσει το
ρόλο που παίζει το σχολείο στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και στην Ελληνική κοινωνικοποίηση
των παιδιών. 
       Με τους μαθητές στο σπίτι, χωρίς συναντήσεις
στους χώρους του σχολείου, η σχολική κοινότητα και η
εκκλησιαστική κοινότητα απουσιάζει, ο Ελληνικός
παλμός απουσιάζει και η επαφή μέσω του διαδικτύου
δε μπορεί να υποκαταστήσει τη διά ζώσης. Τα παιδιά
απουσιάζουν από το δικό μας, ζεστό, Ελληνικό
περιβάλλον, όπου μπορούν να μοιραστούν τα ήθη, τα
έθιμα μας, την ιστορία μας, τις σκέψεις και τα
συναισθήματά τους, γύρω από κάθε Ελληνικό.
       Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση, αποτελεί
για τους νέους ανθρώπους, σημαντική συνιστώσα για
την εξέλιξη της προσωπικότητάς τους και το Ελληνικό
σχολείο εδώ στο εξωτερικό αποτελεί την καταλυτική
συνιστώσα για την εξέλιξη της Ελληνικής τους
ταυτοποίησης.
       Η πανδημία αυτή μας δίνει την ευκαιρία, για άλλη
μια φορά, να εκτιμήσουμε τον μέγιστο ρόλο του
Ελληνικού μας παροικιακού σχολείου, να τον
επαναεξετάσουμε και να τον αναβαθμίσουμε, μέσα
μας πρώτα πρώτα και ύστερα πρακτικά και ουσιαστικά.
Μας καλεί να αποφασίσουμε για το τι είδος Ελληνικού
σχολείου ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας, πως θα
θέλαμε τον «Αγιώργη μας» και πως να προβούμε σε
αυτές τις ενέργειες και πράξεις, ώστε ότι υπάρχει να
το αναβαθμίσουμε και ότι λείπει να το
συμπληρώσουμε.

εκπαίδευση, είναι συνώνυμη της ψυχικής υγείας όλων
των γνήσιων Ελλήνων και δη των Ελλήνων του
εξωτερικού και του χρέους που έχουν απέναντι στις
μελλοντικές γενιές.
 
Καλή Χρονιά!
Γεωργία Αντωνίου
Διευθύντρια

       Happy New Year and many blessings to you all!

       Undoubtedly 2020 has not been the type of year we all

anticipated and of course, it was not the easiest year for our

Greek school, which is the soul of our community.

       Our school was forced to close due to the pandemic,

prioritising of course the good health of our pupils and staff,

which the Almighty has graced us with and to proceed with

online lessons via the internet. It was a difficult task, but this

was met with sheer strength by the teachers and the

School Committe, as well as the church community and

was not only attempted, but also carried out successfully.

       The pandemic managed to highlight the important role

of our community Greek school. Not only as an educational

institution but also as a hub for the children of our

community to socialise in a Hellenic environment. 

       With students at home not meeting on school

premises, the school community is absent, the Greek pulse

is absent and internet contact cannot substitute this feeling.

With the children absent from our warm Greek

environment, they cannot fully share and appreciate our

customs, our history and their thoughts and feelings about

our Greek heritage. 

       Social and emotional skills are an important component

for young people in their development and the Greek

school is an essential element for the development of their

Η Δυναμική του Ελληνικού Σχολείου
και η Πανδημία / The Dynamics of the

Greek School and the
Pandemic

       Να σταθούμε δίπλα του, με
ανοιχτό μυαλό και με αγάπη
και να υποστηρίξουμε το έργο
των δασκάλων και των
καθηγητών, γιατί η σωστή
εκπαίδευση και δη η
Ελληνοχριστιανική 
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Cyprus was the first country to be governed by a Christian.
 

In Ancient Greece the city-states were often at war, but just
before the Olympics, a truce would be called so that everyone

could travel to Olympia safely. 
 

Out of the total 1,950 species of flowering plants across the
world, 140 can only be found in Cyprus!

Happy New Year!
Georgia Antoniou

Headteacher

Hellenic identity.

       This pandemic has given us the opportunity to

once again appreciate the crucial role of our Greek school,

to consider its purpose and indeed help improve it, support

it, both emotionally and practically. It calls for us to think

about what kind of Greek school we would like for our

children, what we would like our "Agiorgis" to look like

and then what actions we can take to help improve it. 

 We must think about how to support the work of teachers

and staff and acknowledge that good education and

particularly Greek Christian education, is synonymous with

the good mental health of all Greeks and especially the

Greeks in foreign lands who owe this debt to future

generations.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ WORD MATCHWORD MATCHWORD MATCH

Flowers

Heart

Friendship

Love

Roses

February

Kindness

Αγάπη

Καλοσύνη

Καρδιά

Φιλία

Φεβρουάριος

Λουλούδια

Τριαντάφυλλα

DID YOU KNOW?DID YOU KNOW?

We need your help with our magazine so if you have any drawings, stories, poems or ideas that
you think would be a great addition then please email them to unity@stgeorgecommunity.co.uk

Περάστε το λαβύρινθο και ανάψτε
τη λάμπα!

Go through the maze and
light the bulb!

http://kingstongreekschool.blogspot.com/



επιτρέπει την κριτική και φιλοσοφική σκέψη

καταστάσεων που διαφορετικά θα μπορούσαμε να

βρούμε πολύ περίπλοκες για να εξηγήσουμε στα νεαρά

μυαλά.

---------------------------------------------------------------------------------------

Η Ekaterina Botziou Pilalis είναι τοπικός συγγραφέας και

εικονογράφος που πρόσφατα δημοσίευσε μια σειρά

ελληνικών μυθολογικών βιβλίων για παιδιά. «The

Adventures of Omicron» είναι διαθέσιμο για αγορά από

την Amazon. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες

πληροφορίες στον ιστότοπό της

www.ekaterinabotziou.com.

actions. The mighty Zeus shines in all his godly glory,

whereas Hades, Lord of the Underworld is feared and

revered for his malevolence and malice.

       Emotions like jealousy and anger, that can be difficult

to explain to innocent minds, are addressed time and time

again in Greek mythology. Through the behaviour of the

characters, children are able to identify these emotions.

Virtues such as wisdom, courage and a sense of right and

wrong are easily identifiable in the stories. Courage in the

face of adversity, hope when all seems lost, and love in a

world of hate are at the moral core of many of the Greek

myths.

       Greek mythology also has no barriers to equality

amongst men and women. Six of the twelve Olympian gods

are men and six are women. Whilst it is true that most of

the tales feature men as the heroes, the women are

portrayed as highly intelligent, skilled and cunning. It is

Ariadne who helps Theseus find his way in the labyrinth of

the minotaur, and the Witch-Maiden Medea saves Jason’s

life on several occasions as well as helping him to retrieve

the Golden Fleece. Many of the female characters are

warriors and huntresses and the goddess Athena herself

embodies one of the most important of the cardinal virtues:

wisdom.

       Compelling and insightful, Greek mythology is not just

a maze of fable and fiction. It addresses universal issues

that we may all face in life, and allows for critical and

philosophical thought of situations that we might otherwise

find too complex to explain to young minds.

---------------------------------------------------

Ekaterina Botziou Pilalis is a local author & illustrator who

has recently published a series of Greek Mythological

books for children. ‘The Adventures of Omicron' available to

purchase from Amazon. You can find more information on

her website www.ekaterinabotziou.com.

When it comes to teaching our children the subject of

history, fact disguised as literary fiction is an easy way to feed

even the most bored child the important morsels of our

bygone times. But when it comes to Greek mythology, can

myth and legend, fairy tales and fantasy, be just as informative

as historical facts?

       From astronomy to chemistry, mathematics to science,

so much of our education derives from the teachings of

Ancient Greece. Literal references to Greek mythology are

everywhere from terms like ‘the Midas touch’, to ‘Achilles’

heel’. Without a basic knowledge of Greek mythology, these

phrases would be meaningless.

       For young children, Greek mythology is a vital way to

teach them about humanity, virtues and the lifelong

dichotomy of ‘good versus evil’. In more mature literature, the

lines between good and evil become blurred and different

interpretations pave the way for confusion and double

meanings. Stripped back, the tales of Hercules, King Midas,

Jason and the Argonauts, Theseus and the Minotaur and so

on, have very clear depictions of who is good and who is evil.

Even the Olympian gods are divided by their moralistic 



Καταρχἀς πρἐπει να ξαλμυρἰσετε και να 'εωυδατὠσετε' τον μπακαλιἀρο.
Κὀψτε τον και βἀλτε τον σε νερὀ για τουλἀχιστον 1 μἐρα. Αλλἀζουμε το
νερὀ 4-5 φορἐς.
Για το κουρκοὐτι, χτυπἠστε μαζἰ 250ml μπὐρας ἠ σὀδας με το αλεὐρι, το
ασπρἀδι και λἰγο αλατοπἰπερο. Αφἠστε το στο ψυγεἰο για τουλἀχιστον 30
λεπτἀ.
Σε βαθὐ τηγἀνι, ζεσταἰνουμε το ελαιὀλαδο, αρκετὀ ὠστε να καλὐπτονται
τα μπακαλιαρἀκια μἐχρι την μἐση.
Μὀλις ζεσταθεἰ, βἀζουμε λἰγα κομματἀκια την φορἀ και τηγανἰζουμε 2-3
λεπτἀ την κἀθε μεριἀ.

Βρἀζουμε τις πατἀτες και τις λιὠνουμε, ὀσο εἰναι ακὀμα ζεστἐς (ὀχι
καυτἐς).
Αρχἰζουμε να προσθἐτουμε τις λιωμἐνες σκελἰδες σκὀρδου
ανακατεὐοντας εἰτε στο χἐρι, εἰτε στο μπλἐντερ. Αν χρησιμοποιἠσουμε
καρὐδι, το προσθἐτουμε τὠρα.
Προσθἐτουμε το ξὐδι.

Μέθοδος:
Μπακαλιἀρος τηγανητὀς

1.

2.

3.

4.

Σκορδαλιἀ
1.

2.

3.

Ingredients (3-4 servings)

1 piece of salt cod, approx. 750gr

Batter

250ml beer or soda water

120g flour

Salt and pepper to taste

1 egg white

olive oil for frying, not deep frying,

you just need enough to cover the

cod half-way while frying

Skordalia

500g potatoes

4-5 garlic cloves, mashed

80ml olive oil

1sp cider vinegar

50g walnuts (optional)

salt to taste

First de-salt and rehydrate the salt cod. The process takes at least 24 hours;

immerse the cod in a large tub of water and change the water at least 3-4 times.

You can cut the cod to bite-sized pieces or slightly larger before desalting.

For the batter, whisk together 250ml beer or soda water. 120g of flour, one egg

white and add some salt and pepper. Keep it in the fridge for at least 30 minutes

for crunchier results.

Heat up the olive oil, you need enough to half cover the cod pieces.

Once hot immerse the battered cod pieces and fry for 2-3 minutes each side.

Boil the potatoes until soft and mushy.

Start adding the mashed garlic cloves and integrating with a masher to the

potatoes. I would advise to take this step slowly and your mash as garlic can be

really strong. If you are using walnuts, crush them and add them in now. 

Once the garlic is mixed in start drizzling over the olive oil, bit by bit.

Add the vinegar towards the end. 

Method:

1.

2.

3.

4.

Skordalia

1.

2.

3.

4.

Υλικἀ (για 3-4 μερἰδες)
 

1 φὐλλο μπακαλιἀρο αλἰπαστο,
τουλἀχιστον 750γρ

 
Κουρκοὐτι

250ml μπὐρα ἠ σὀδα
120γρ αλεὐρι

1αυγὀ, για το ασπρἀδι
αλἀτι και πιπἐρι

ελαιὀλαδο για το μαγεἰρεμα
 

Σκορδαλιἀ
500γμ πατἀτες βραμἐνες

4-5 σκελἰδες σκὀρδο
80ml ελαιὀλαδο

1 κουτ. γλυκοὐ ξὐδι
50γμ καρὐδι (προαιρετικἀ)

αλἀτι για γεύση

SALT COD & GARLIC MASHSALT COD & GARLIC MASHSALT COD & GARLIC MASH

ΜΠΑΚΑΛΑΡΙΟΣΜΠΑΚΑΛΑΡΙΟΣΜΠΑΚΑΛΑΡΙΟΣ
ΣΚΟΡΔΑΛΙΑΣΚΟΡΔΑΛΙΑΣΚΟΡΔΑΛΙΑ

This recipe is from Eat Yourself Greek          -          https://eatyourselfgreek.com/saltcod/

Αυτή η συνταγή είναι από Eat Yourself Greek       -       https://eatyourselfgreek.com/el/mpakaliarosskordalia/



A LIMITED NUMBER OF HOLIDAY LODGES NOW AVAILABLE FROM £95,000

ESCAPE THE CITY TO THE TRANQUILITY
OF THE SURREY HILLS



ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

NEEDNEEDNEEDWEWEWE

YOUYOUYOU
This is a community newsletter for the

entire community so we would like your

involvement! We need:

Αυτό είναι ένα κοινοτικό ενημερωτικό δελτίο
για ολόκληρη την κοινότητα, επομένως θα
θέλαμε τη συμμετοχή σας! Χρειαζόμαστε:

translators

writers (regular and one-offs)

suggestions - what do you want to read

in your newsletter? 

μεταφραστές

συγγραφείς (κανονικά και εφάπαξ)

προτάσεις - τι θέλετε να διαβάσετε στο

ενημερωτικό δελτίο σας;

unity@stgeorgecommunity.co.uk
Στείλτε ένα email στο /Send an email to:

ΣΕΣΕΣΕ


