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Και νεον ετος αριθμει!!!!
       Μαθαμε,οι ανθρωποι,να πιστευουμε πως ο χρονος,
ετσι οπως τον μετρουμε,λειτουργει κατα τη φαντασια
μας, με κακιες και καλωσυνες. Οποτε μας αρεσει τον
επαινουμε, οποτε οχι, τον ξορκιζουμε. Ποτε δε
σκεφτομαστε οτι ο αχρονος Θεος μας τον διεθεσε για να
τον αγιαζουμε στο Φως και τη Χαρη Του, κι ετσι να
εκλειπουν τα δεινα,οι πανδημιες και καθε ειδους ανιατη
ασθενεια. Στην αποτιμηση του 2020,ας βρουμε το θαρρος
να ομολογησουμε πως πληρωνουμε τα λαθη, την
ανεπαρκεια και τον εωσφορικο μας εγωισμο, ας
κοιταξουμε τις συνεπειες καταματα κι ας αλλαξουμε 

προσανατολισμο. Ταπεινωση και μετανοια, <<των φρονιμων ολιγα>> κι ας καμψουμε
το ελεος του Δημιουργου,που τα Φωτα θα σκορπισει και παλι με την Επιφανεια Του,
ελπιδα σωτηριας. Μην αποκαμνουμε, στεκομαστε στα συντριμμια του κακου και
συνεχιζουμε. Ευλογημενη η καινουργια χρονια, μεστη αγαθων κι ευαρεστη στον Κυριο
μας!
Π. Αιμιλιανός Παπαδάκης

The New Year is upon us!

As humans we have learned to believe that time, as we measure it, works within our

imagination, with both good and evil. Whenever it is suited to us, we praise it, when not we

exorcise it. We never think that God has gifted it to us, in order to sanctify His Name, Light and

Grace, and thus to eliminate afflictions, pandemics and all kinds of incurable diseases. As we

reflect on 2020, let us find the courage to understand and confess that we must pay for our

mistakes, inadequacies and our selfish egoism. Let us look at the consequences of our actions

and change our direction. Let the humbling and repentance “of the wise few”, help us turn

towards the mercy of our Creator, who will spread His light during Epiphany which will gift us

hope and salvation. Do not despair, as we stand in the ruins of our anguish but forge ahead

and continue. Blessings for this new year, bringing with it good things and gratitude to our

Lord!  

Father Aemilianos Papadakis



       Γράφω αυτές τις λίγες λέξεις με βαριά καρδιά καθώς αυτά τα Χριστούγεννα είταναι
πολύ διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλα που έχουμε γιορτάσει. Ο Κορονοϊός μας εχει
απαγορεύσει να διοργανώνουμε μεγάλες συγκεντρώσεις φίλων και οικογενειών και
πρέπει να απαιτήσω από όλους σας για να τηρήσουμε τις κυβερνητικές οδηγίες, ώστε να
μπορούμε να είμαστε ξανά μαζί σε όλες τις γιορτές της Ορθόδοξης πίστης μας στο
μέλλον. Μόλις σήμερα το απόγευμα άκουσα  ότι τα μέλη της εκκλησίας μας έχουν βγει
θετικά και προσευχόμαστε για πλήρη και γρήγορη ανάρρωση. 
       Πέρασε ο χρόνος και θυμόμαστε εκείνους που έχουν πεθάνει από τα προηγούμενα
Χριστούγεννα, μακάρι η μνήμη τους να είναι αιώνια. Θα διαβάσετε αλλού σε αυτήν την
έκδοση της εφημερίδας, ένα βιογραφικό των δράσεων και των δραστηριοτήτων που
ανέλαβε το κοινοτικό σας συμβούλιο και ήταν τιμή μας και προνόμιο να υπηρετούμε εσάς
και την Εκκλησία μας. Παρά τα κλεισίματα και τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε
εμάς, η κοινότητά μας λειτούργησε όσο καλύτερα μπορούσαμε για να παρέχουμε την
ευκαιρία σε όλους μας να παρακολουθήσουμε τις υπηρεσίες με ασφάλεια ή να
παρακολουθήσουμε την υπηρεσία από το σπίτι και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όλα θα
επιστρέψουμε στην ομαλότητα  μόλις μας επιτραπεί να το κάνουμε. Επιτρέψτε μου να
εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω για τη γενναιόδωρη
υποστήριξή σας κατά την πανδημία, χωρίς αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είχαμε
σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. 
       Είθε οι Άγιοι Πατρών μας, ο Άγιος Γεώργιος ο Μαρτύρος και η Αγία Μπάρμπαρα να σας
κρατήσουν ασφαλείς και καλά, τώρα και για πάντα,  Ευτυχισμένο, Υγιές και Ευλογημένο
αρά Νέο Έτος.
Χαρά  Χαράλαμπος Κουνούπιας

guidelines so that we can be together again at all the celebrations of our Orthodox faith in the future. Just this evening I

have heard that members of our congregation have tested positively and they are in our prayers for a full and speedy

recovery.

       As the year drew to a close, we remembered those who have passed away since last Christmas, may their memory

be eternal. You will read elsewhere in this edition of the newspaper, a resume of the actions and activities undertaken by

your Community Board and it has been our honour and privilege to serve you and our Church. Despite the closures and

restrictions imposed upon us, our Community has functioned as best we could to provide the opportunity to all of us to

attend services safely, following the service from home and you may rest assured that everything will be done to return

to normality as soon as we are allowed to do so. May I take this opportunity to thank you for your generous support

during the pandemic, without this there is no doubt that we would have severe financial difficulties. 
       May our Patron Saints, St George the Great Martyr and St Barbara keep you and your families safe and well, now
and for evermore, a Happy, Healthy and Blessed New Year.
Charalambos Kounoupias
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A NOTE FROM OUR CHAIRMAN
       I write these few words with a heavy heart as this Christmas was very different from any

other that we have celebrated. The Coronavirus will continue to prohibit us from hosting large

gatherings of friends and family and I must prevail on all of you to observe the Government 

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



The Easter raffle tickets are now 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. 
The Church is currently closed due to national lockdown. Services will be streamed live on the Church YouTube:

Due to COVID-19 restrictions, the annual 'Great Blessing of the Waters' ceremony, will not be a public event conducted
on the banks of the River Thames this year. Instead a service will be streamed on the Church YouTube.
A project undertaken to upgrade the School and Church electrics to be compliant with IET Wiring Regulation BS 7671.
Emergency lighting installation is next.

January

https://www.youtube.com/c/StGeorgeGreekOrthodoxChurch/
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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 εκκλησία είναι προς το παρόν κλειστή λόγω  γενικού εγκλεισμού (lockdown). Μπορείτε να
παρακολουθήσετε τις λειτουργίες σε ζωντανή μετάδοση στο YouTube της εκκλησίας.

Εφετος λόγω του περιορισμού γιά το COVID-19 η ετήσια ευλογία των υδάτων  κατά την γιορτή των
Θεοφανείων, δεν θα πραγματοποιηθει στον Ταμεση.  Αντ´αυτης η λειτουργία θα μεταδοθει στό YouTube  της
εκκλησίας.
Τα χρηματα απο τους λαχνους θα χρησιμοποιηθουν για  εργασίες για την αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων του σχολείου και της εκκλησιας ουτως ωστε να συμμορφωθούν με τους ΙET κανονισμούς
καλωδιωσης BS7671.  Οι επόμενες εργασίες θα είναι η εγκατάσταση φωτισμού έκτακτης ανάγκης.

Ιανουάριος

https://www.youtube.com/c/StGeorgeGreekOrthodoxChurch/

First separate the eggs and beat the yolks with the sugar, until light and fluffy.

Once light and fluffy, gradually add the sunflower oil.

In another bowl beat the egg whites until they become stiff peaks. 

Add the vanilla and baking powder to your flour and mix.

Then add this to egg yolk, sugar and oil mixture. Beat well and then add your

orange juice, brandy and zest. Making sure you leave them last add the almonds.

Remove from the mixer and with a metal spoon fold in your egg whites using a

figure of eight pattern, to ensure the cake remains nice and light.

Prepare a 10 inch baking tin with greaseproof paper, pour half of your mixture in

the tin, drop your pound in (make sure you wash it and wrap it well) and then

pour the remaining mixture in to your tin. 

Bake in the oven for approximately 1 hour at 180 degrees.

After 45 minutes check your cake with a skewer to see if it comes out clear, if

so, it is baked. All ovens vary and so the timings are approximate. If it needs a

little more time in the oven but is going brown, cover with silver foil.  

Once cool dust with icing sugar or decorate how you wish.

Method:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ingredients
4 Eggs

1 Glass of Sunflower Oil

1 Glass of Caster Sugar

225g of Self Raising Flour

1 Level Teaspoon of Baking Powder

½ Glass of Fresh Orange Juice

Zest of 1 Orange

½ Glass of Coarsely Chopped

Roasted Almonds

1 Teaspoon Vanilla

2 Tablespoons of Brandy

A Splash of Rose Water (optional)

£1 coin wrapped in greaseproof

paper

Icing Sugar for Dusting

VASILOPITAVASILOPITAVASILOPITA



       Το 2020 ήταν μια χρονιά όπως καμία άλλη!
Ξεκινήσαμε το χρόνο με μερικούς από τους πιο
έμπειρους και αφοσιωμένους πρεσβυτέρους της
εκκλησίας μας να αποσύρονται και νέους να παίρνουν
τα ηνία. Με τον νέο πρόεδρο κ. Χαράλαμπο Κουνούπια
να ηγείται του κοινοτικού συμβουλίου, η πρώτη
δουλειά της επιτροπής ήταν να καταστήσει τον κ.
Νεοκλή Παπαϊωάννου επίτιμο πρόεδρο της επιτροπής
και την κα Στέλλα Παππαϊωάννου επίτιμη πρόεδρο του
ελληνικού σχολείου. Η επιτροπή ήθελε να τους δείξει
τον απόλυτο σεβασμό και να τους απονείμει αυτή την
τιμή για την αδιάκοπη προσφορά τους για την
εκκλησία. Ο Μάρτιος έφερε μεγάλη λύπη σε όλους,
καθώς απεβίωσε ο επίτιμος πρόεδρος Σάββας
Καραγιάννης. Δούλεψε ασταμάτητα για την κοινότητά
μας και ήταν μεγάλος μέντορας για  πολλούς, αφήνει
πίσω του μια αξιοσημείωτη κληρονομιά καθώς η
επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται επιμελώς όπως
έκανε και πιο πριν. Ο κ. Ανδρέας Σάββας αρρώστησε
και νοσηλεύτηκε τον Μάρτιο, περνώντας πολλούς
μήνες στο νοσοκομείο. Χωρίς τη γνώση και την
εμπειρία του, η επιτροπή έπρεπε να προχωρήσει με
τους λογαριασμούς της εκκλησίας, κάτι που δεν ήταν
εύκολο επίτευγμα. Προτού η επιτροπή μπορέσει να
πραγματοποιήσει την πρώτη επίσημη συνεδρίασή της,
τέθηκε σε εφαρμογή το πρώτο ‘lockdown.
       Αν και η εκκλησία έκλεισε, η επιτροπή δεν έμεινε
αδρανής, άρχισαν να κάνουν αλλαγές τόσο προς όφελος
της κοινότητας όσο και για εξοικονόμηση χρημάτων. Η
επιτροπή πραγματοποίησε μια γενική επισκόπηση όλων
των γενικών εξόδων που έχει η κοινότητα. Το πρώτο
πρόβλημα που εντοπίστηκε ήταν όσον αφορά τον
τραπεζικό λογαριασμό. Υπήρχε μια μηνιαία χρέωση για
τη διατήρηση του λογαριασμού καθώς είχε αρχικά
δημιουργηθεί ως επαγγελματικός λογαριασμός και όχι
ως φιλανθρωπικός, αξιώνοντας ετήσια χρέωση του
ύψους των £700. Αυτό το ζήτημα δυστυχώς δεν έχει
τακτοποιηθεί ακόμα, καθώς λόγω του lockdown δεν
μπορούν να ανοίξουν νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί
από την τράπεζα. Ελπίζουμε να μπορέσει να
διευθετηθεί τον Ιανουάριο όταν είμαστε σε θέση να
συναντηθούμε με την τράπεζα.
       Ένα μέρος της γενικής επισκόπησης ήταν να
αξιολογήσουμε και να αλλάξουμε τους παρόχους
υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμασταν. Με
αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να εξοικονομήσουμε

επιτυχία. Ο αριθμός θεατών αυξάνεται συνεχώς και
είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι αυτή
η δράση ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα. Έχουμε τρία
άτομα εκπαιδευμένα στο να χρησιμοποιούν τον
εξοπλισμό. Δημιουργήθηκε επίσης μια νέα και
βελτιωμένη σελίδα στο Facebook όπου ο Πατέρας
Αιμιλιανός δημοσιεύει καθημερινά, εκπαιδεύοντας
και ενημερώνοντάς μας για τον πλούτο της
θρησκείας μας.
       Με την πανδημία σε εξέλιξη, το κοινοτικό
συμβούλιο δημιούργησε μια υποεπιτροπή για να
διεξάγει έρευνα και να διασφαλίσει την υγεία και την
ασφάλεια του εκκλησιάσματός μας. Ως αποτέλεσμα
αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν νέοι αυτόματοι
απολυμαντικοί σταθμοί καθώς και απολυμαντικά για
ολόκληρη την κοινότητα ώστε να νιώθουν όλοι
ασφαλείς.
       Φέτος, ολοκληρώθηκε επίσης η πρώτη φάση της
ηλεκτρικής αναβάθμισης της εκκλησίας, του
σχολείου και των βοηθητικών κτιρίων. Αυτά ήταν
δαπανηρά αλλά απαραίτητα έργα που έπρεπε να
ολοκληρωθούν. Με την εγκατάσταση τριών νέων
πινάκων ασφαλειών και άλλων ηλεκτρικών έργων
είμαστε πλέον πλήρως συμβατοί. Προσπαθούμε τώρα
να προχωρήσουμε με τη δεύτερη φάση των
ηλεκτρικών έργων που θα περιλαμβάνουν την
εγκατάσταση και την αναβάθμιση του φωτισμού
έκτακτης ανάγκης. Είμαστε επίσης ευγνώμονες στους

Community updates
περίπου £ 2000 ετησίως στους λογαριασμούς κοινής
ωφέλειας. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησής μας,
ανακαλύψαμε υπερπληρωμή ΦΠΑ επί 7 έτη. Με αυτή
τη διαπίστωση και με επιτυχή διαπραγμάτευση με την
HMRC, καταφέραμε να λάβουμε επιστροφή
υπερπληρωμένων χρεώσεων επί 4 έτη. Η επόμενη
προτεραιότητά μας ήταν να εγκαταστήσουμε μια
κάμερα και να δημιουργήσουμε ένα κανάλι στο
YouTube για το εκκλησίασμα για να μπορούν να

Ενημερώσεις κοινότητας / 

παρακολουθούν τις
λειτουργίες από το
σπίτι. Αυτήν την άνευ
προηγουμένου χρονιά
χρειαζόμασταν να
φέρουμε την εκκλησία
στα σπίτια σας, το
οποίο και κάναμε με 



της κοινότητάς μας αυτές οι εργασίες θα κόστιζαν
πολύ. Λάβαμε επίσης μέτρα για να επιδιορθώσουμε μια
διαρροή στο διάδρομο που θα ήταν επιζήμια για το
κτίριο εάν παραμελούνταν και αλλάξαμε επίσης το
λέβητα στο διαμέρισμα, όλα ήταν τα απαραίτητα έργα.
       Η έναρξη έκδοσης της μηνιαίας εφημερίδας ήταν
μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στις ενέργειες της
κοινότητάς μας. Μεταφέροντας ειδήσεις,
πληροφορίες, πολιτιστικές και θρησκευτικές απόψεις
και ιδέες, ήταν ένας φανταστικός τρόπος για να
συμμετάσχει ολόκληρη η κοινότητα σε ένα έργο που
μας φέρνει όλους κοντά.
       Έχουμε επίσης δημιουργήσει τρεις νέους τρόπους
για δωρεές. Τόσο το ‘Amazon Smile’ όσο και το ‘The
Giving Machine’ επιστρέφουν στην κοινότητα χρήματα
από οποιεσδήποτε αγορές κάνετε χωρίς κανένα
κόστος για εσάς. Το ‘PayPal Money Pool’ είναι επιπλέον
ένας τρόπος απευθείας δωρεάς στην εκκλησία. Η
υποστήριξη της κοινότητας φέτος, υπήρξε πολύ
γενναιόδωρη και έχει κάνει τεράστια αίσθηση, ειδικά
μετά την ακύρωση μεγάλων εκδηλώσεων όπως η
ημέρα εορτασμού του Αγίου Γεωργίου. Με τις δωρεές
σας είμαστε σε θέση να υποβάλουμε αίτηση για το Gift
Aid που είναι ένας άλλος τρόπος ώστε οι δωρεές σας
να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο. Με κάθε λίρα που
δωρίζετε, η κυβέρνηση δίνει στην κοινότητα 25p. Είναι
μια φανταστική προσθήκη στη δωρεά σας, οπότε σας
ζητάμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε υπογράψει την ‘Gift
Aid’ φόρμα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το
επιπλέον ποσό.
       Μια νέα πρωτοβουλία είναι η εισαγωγή της
υπηρεσίας που θα προετοιμάζει Κόλλυβα για κάποιον
μετά θάνατο. Αυτή η υπηρεσία δημιουργήθηκε για
όσους ανησυχούν ότι μετά το θάνατό τους, οι
οικογένειές τους μπορεί να μην γνωρίζουν πώς να
προετοιμάσουν τα Κόλλυβα στη μνήμη τους. Ελπίζουμε
έτσι τα μέλη του εκκλησιάσματός μας να μείνουν
ήσυχοι.
       Η επιτροπή προχώρησε επίσης και στην υποβολή
αιτήματος για ‘επακόλουθη απώλεια’. Μετά την αρχική
άρνηση της ασφαλιστικής μας εταιρείας να πληρώσει
για την αξίωσή μας, απευθυνθήκαμε στο Ανώτερο

Διακαστήριο όπου κερδίσαμε την υπόθεση. Ωστόσο,
με το δικαίωμά τους να ασκήσουν έφεση, έχουν
παραπέμψει την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Ελπίζουμε ότι εάν κερδίσουμε την υπόθεση, θα
μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε μερικές από τις
απώλειες που είχαμε λόγω του κλεισίματος της
εκκλησίας με το ‘lockdown’. Περιμένουμε την
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την οποία
ελπίζουμε ότι θα έχουμε τον Ιανουάριο του 2021.
       Έχουμε εφαρμόσει το σύστημα ‘Track and Trace’ 
 για ναδιασφαλίσουμε ότι εάν υπήρχε θετικό κρούσμα
στην κοινότητά μας, θα μπορούσαμε να
επικοινωνήσουμε με όλους όσο το δυνατόν
γρηγορότερα. Δυστυχώς, έπρεπε να
χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που
καταγράφηκαν αφού ενημερωθήκαμε για ένα θετικό
κρούσμα. Ωστόσο, όλες οι προφυλάξεις και τα μέτρα
ασφαλείας έχουν παραμείνει και έχουν λειτουργήσει.
       Ελπίζουμε ότι η δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι
στιγμής ενσταλάζει την εμπιστοσύνη σε εμάς, την
επιτροπή σας. Ελπίζουμε για μια ακόμη καλύτερη
χρονιά, όπου θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
ακούραστα για την κοινότητά μας.

εθελοντές που βάψανε όλα
τα παράθυρα, το αίθριο και
καθάρισαν όλες τις
υδρορροές. Θυσίασαν τα
Σάββατά τους για να
ανανεώσουν όλα τα
παραπάνω!  Ήταν πολύ
αναγκαίες εργασίες. Χωρίς
την υποστήριξη των μελών

       2020 has been a year like no other! We began our year

with some of our most experienced and dedicated Church

wardens retiring and new ones taking the helm. With the

new Chairman Charles Kounoupias leading the community

board, the Committee’s first job was to make Neocles

Papaioannou the honorary Chairman of the Committee and

Stella Papaioannou the honorary Chairwoman for the Greek

school. The Committee wanted to show them ultimate

respect and bestow them of this honour for their tireless

work for the Church. The month of March brought with it

great sadness as our honorary president Savvas Karayiannis

passed away. He worked relentlessly for our community and

was a great mentor to many, he leaves behind a remarkable

legacy as the Committee continues to work as diligently as

he did. Andrew Savva was taken ill and hospitalised in

March, spending many months in hospital. Without his

knowledge and expertise, the Committee had to forge

ahead with the Church’s accounts which was no easy feat.

Before the Committee were able to have their first official

meeting, the first lockdown was put in place.

       Although the Church was closed the Committee was

not idle, they set about making changes to both improve

the community and save money. The Committee

conducted a general review of all overheads that the

community has. The first problem identified was in regards

to the bank account; there is a monthly charge for keeping

the account as it was set up as Business account rather



than a charity one, bringing with it £700 of yearly charges.

This is an ongoing issue as due to the lockdown no new bank

accounts can be opened. We hope to bring it to a close in

January when we are able to meet with the bank.

       A part of the general review was to assess and switch

our utility providers. By doing this we successfully managed

to save approximately £2,000 yearly on our utility bills. During

our assessment we also discovered a 7 year long

overpayment of VAT. With this knowledge and successful

negotiation with HMRC we were successful in receiving 4

years of overpaid charges back. Our next priority was to

install a camera and create a YouTube channel for our

congregation to watch services from home. With these

unprecedented times we needed to bring the Church into

your homes which we have now done successfully; viewer

numbers are increasing and we are happy to report that this

action has been a big accomplishment. We have three

people trained to use the equipment. We also created a new

and improved Facebook page where Father Aemilianos posts

every day, educating and informing us of the riches of our

religion.

       With the pandemic taking hold, the Community Board

created a Sub-Committee to conduct research to ensure the

health and safety of our congregation. This brought the

installation of the new automatic sanitising stations and

sanitiser for the whole community to use and feel safe.

       This year has also seen the completion of the first phase

of the electrical upgrade of the Church Estate (namely the

Church, School and ancillary buildings). These were costly but

necessary works that needed to be completed. With the

installation of three new fuse boards and other electrical

works we are now fully compliant. We are now looking to

move forward with the second phase of electrical works

which will include the installation and upgrade of emergency

lighting. We are also grateful to the volunteers who painted

all the windows, the atrium and who cleared all the gutters;

they gave up their Saturdays to revitalise these areas, a job

that very much needed doing. Without the support from

members of our community these jobs would be costly. We

also took steps to repair a leak in the hallway which would

have been detrimental to the building if left and also changed

the boiler in the flat, all necessary works.

       The introduction of the monthly newspaper has been a

welcome addition to our community. Bringing news,

information, cultural and religious views and ideas, it has been

a fantastic way for the whole community to be involved in a

project which brings us all together. We have also set up

three new ways for our community to donate. Both Amazon

Smile and The Giving Machine gives the community money

back from any shopping you do without costing you extra.

It’s a great way to support the community without it costing

you a penny. Our PayPal Money Pool is a direct way to

donate to the Church, the community’s very generous

support this year has made a huge difference, especially

after the cancellation of big events such as our St George’s

Day Festival in April. With your donations we are able to

submit a Gift Aid claim which is another way your donations

stretch even further. With every pound that you donate the

government gives the community 25p. It is a fantastic

addition to your donation, so we ask that you make sure

you have signed a Gift Aid form so we are able to do this.

       A new initiative that has also been set up is the

introduction of organising Koliva for after someone’s

passing. This service was created to bring peace to those

who are concerned that after their passing, their families

may not know how to prepare the Koliva in their memory.

We hope by introducing this service it creates a peace of

mind for those who feel they would benefit from it.

       The Committee has also gone ahead and submitted a

claim for consequential loss. After our insurance company’s

initial refusal to pay out for our claim, they were taken to

the High Court where we won the case. However, with their

right to an appeal they have taken the case to the Supreme

Court. We hope that if we are successful, we will be able to

recoup some of the losses made whilst the Church was

closed during the lockdowns. We await judgement from the

Supreme Court, which we hope will happen in January 2021.

       We have had the Track and Trace system in place to

ensure that if there was a positive case in the community,

we could contact everyone as quickly as possible. We have,

unfortunately had to use the information recorded after we

were informed of a positive result. However, all precautions

and safety measures have held up and have worked.

We hope that the work we have been doing so far instills

confidence in us, your Committee. We hope for a better

year ahead where we will continue to work tirelessly for our

community.



       The year of 2020 has brought with it uncertainty, worry and unpredictability, however we have also seen

kindness, empathy and the rise of community spirit. This year, The Philanthropic Society of St. Barbara has

once again been focusing on supporting the local and wider community during this unprecedented time.

Along with financially supporting members of our community that have been in need, we have also made

several donations to charities including; The Mayors Charity, Princess Alice Hospice, Shooting Star Hospice,

Kingston Hospital Charity and Children with Cancer. Even though we have not been able to raise money

during our Sunday coffee mornings, we have donated a total of £3,300 in 2020. 

       We would like to thank you all for your generous donations because without you we could not help

others who are in need. The true aims of a Philoptoxos is to be able to help someone in our community in

their time of need and with the kind generosity of our congregation and the commitment given by the ladies

of the Philoptoxos we are able to do this. 

       We hope that the year 2021 brings with it health and happiness to each and everyone of you. I hope

that we will soon be able to once again be all together enjoying coffee and each other’s company. 

Happy New Year

Stella Papaioannou 

Chairwoman of The Philanthropic Society of St. Barbara

       Το έτος 2020 έφερε μαζί του αβεβαιότητα, ανησυχία και απρόβλεπτέs συνθικἐς, ωστόσο
έχουμε δει επίσης καλοσύνη, εν συναίσθησή και άνοδο του κοινοτικού πνεύματος. Φέτος, η
Φιλοπτωχος της Αγίας Βαρβάρας επικεντρώθηκε και πάλι στην υποστήριξη της τοπικής και
ευρύτερης κοινότητας κατά τη διάρκεια αυτού του πρωτοφανούς χρόνου. Μαζί με την οικονομική
υποστήριξη των μελών της κοινότητάς μας που έχουν ανάγκη, κάναμε επίσης πολλές δωρεές σε
φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως: The Mayors Charity, Princess Alice Hospice, Shooting Star
Hospice, Kingston Hospital Charity και παιδιά με καρκίνο. Παρόλο που δεν καταφέραμε να
συγκεντρώσουμε χρήματα τα πρωινά του καφέ της Κυριακής, δώσαμε συνολικά £3,300 το 2020.
       Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τις γενναιόδωρες δωρεές σας γιατί χωρίς εσάς
δεν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε άλλους που έχουν ανάγκη. Οι αληθινοί στόχοι ενός
Φιλόπτωχου είναι να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε κάποιον στην κοινότητά μας en καιρό
ανάγκης. Mε την ευγενική γενναιοδωρία της εκκλησίας μας και τη δέσμευση των κυρἰων της
Φιλοπτωχου να το κἀνουμε αυτὀ. 
       Ελπίζουμε ότι το έτος 2021 θα φέρει μαζί του υγεία και ευτυχία σε όλους σας. Ελπίζω ότι
σύντομα θα μπορέσουμε να είμαστε όλοι μαζί απολαμβάνοντας τον καφέ και τη συντροφιά ολοι
μαζἰ.
Καλή και ευλογημένη Πρωτοχρονιά
Στέλλα Παπαϊωάννου
Πρόεδρος της Φιλοπτωχου Αγίας Βαρβάρας

B A N K  T R A N S F E R
A c c o u n t  N u m b e r :

0 1 6 8 6 6 2 3
S o r t  C o d e :

6 0 6 0 0 2

The Philoptoxo in 2020

Η Φιλὀπτωχος το 2020

Help the Community start the New Year with our best foot forward. 

Money Pool
Scan the Q Code to

donate:



Καλή και ευλογημένη Πρωτοχρονιά!
Κυρἰα Γεωργία Αντωνίου, Διευθύντρια

Have a Great and 
Blessed 

New Year!
Mrs Georgia Antoniou,

Headmistress



Βασίλειος ο Μέγας
       Ο Άγιος Βασίλειος ή Βασίλειος Καισαρείας,
υπήρξε επίσκοπος Καισαρείας και θεωρείται
Πατέρας της Εκκλησίας και ένας εκ των
μεγαλύτερων θεολόγων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η συμβολή του στην χριστιανική θεολογία
θεωρείται κεφαλαιώδης ενώ σ΄αυτόν αποδίδεται
και η «θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου». Ο
Μέγας Βασίλειος σπούδασε στην Αθήνα και
θεωρούσε πολύ σημαντική τη μελέτη των
κλασσικών συγγραφέων και της ελληνικής
φιλοσοφίας, φυσικά υπό το χριστιανικό πρίσμα. Η
συμβολή του στην ανάπτυξη των γραμμάτων και της
φιλανθρωπίας τον κατέστησαν μια από τις
μεγαλύτερες μορφές της Χριστιανικής παράδοσης.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος
       Θεωρείται πως η γλώσσα του «έσταζε μέλι» καθώς υπήρξε ο πιο χαρισματικός ρήτορας της εποχής του.
Διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάπτυξη της φιλανθρωπίας.
Μάλιστα τα ημερήσια συσσίτεια που οργάνωσε έτρεφαν 7.000 ανθρώπους!
       Στον τομέα της φιλοσοφίας, μπορεί να απέρριπτε τις θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων περί Θεού ωστόσο
δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τις εργαλειακές μεθόδους της φιλοσοφίας τους προκειμένου να αναπτύξει μια
συστηματική θεολογία.
       Στη ζωή του υπήρξε υπόδειγμα ασκητή ενώ δεν παρέλειπε να καταδικάζει εκείνους τους ιερείς που
πλούτιζαν από την ιδιότητά τους. Ήταν τέτοια η σκληρή κριτική που ασκούσε στους Αυτοκράτορες, που τελικά
η αυλή τον κυνήγησε και τον εξόρισε. Όμως η φήμη του τον ξεπέρασε αφού θεωρείται Άγιος από όλες σχεδόν
τις χριστιανικές ομολογίες.

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός
        Γνωστός και με το προσωνύμιο «θεολόγος», ο
Γρηγόριος υπήρξε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης τον
4ο αιώνα. Η επιρροή του στην Τριαδική θεολογία
θεωρείται τόσο σημαντική που έγινε γνωστός ως
«Τριαδικός Θεολόγος». Τα περισσότερα από τα έργα του
επηρεάζουν τους σύγχρονους θεολόγους, ειδικά όσον
αφορά τα τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Υπήρξε
φίλος του Μεγάλου Βασιλείου καθώς και του αδελφού
του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης.
       Ήταν σφοδρός οπαδός των γραμμάτων και
επιθυμούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ
ελληνόφωνων και λατινόφωνων θεολόγων της εποχής
του. Εκτός από εξαιρετικός θεολόγος όμως, υπήρξε και
πολύ καλός ποιητής, αφού έγραψε αρκετά ποίηματα με
θεολογικά και ηθικά θέματα.

Οι Τρεις Ιερἀρχες
The Three Heirarchs
       Ποίοι ήταν όμως οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε;
Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις
επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο τον Μέγα, Ιωάννη τον
Χρυσόστομο και Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό.
       Για τη σοφία τους και τη χριστιανική τους ζωή, η Ορθόδοξη
Εκκλησία τους ονόμασε αγίους και γιορτάζουν ο καθένας ξεχωρ-
ιστά. Αλλά επειδή δημιουργήθηκε μια διαφωνία μεταξύ των
χριστιανών για το ποιος από τους τρεις πρόσφερε τα περισσότ-
ερα, αποφασίστηκε και καθιερώθηκε από τα τέλη του 4ου αιώνα
να υπάρχει και για τους τρεις μια κοινή γιορτή στις 30 Ιανουαρίου
κάθε έτους.

Who were the Three Hierarchs and why do we honour them?
      "The Three Hierarchs" is a title used to specifically reference to the eminent Saints and theologians Basil the Great,

John Chrysostom and Gregory of Nazianzus.

       For their wisdom and Christian life, the Orthodox Church canonised them, originally celebrating each one individually.

However after much disagreement over which was the Saint who offered the most, it was decided they should all share the

same celebration day. Thus since the end of the 4th Century, the day of 'The Three Hierarchs' has been been celebrated

on the 30th January.



Basil the Great
       Saint Basil (also known as the King of Caesarea), was

a bishop of Caesarea (known now as modern day Turkey).

He studied in Athens, focusing on Classical writers and

Greek philosophy from a Christian perspective. 

       Basil the Great is considered the Father of the

Church and one of the greatest theologians of the

Orthodox Church. A significant supporter of the Nicene

Creed, his contribution to Christian theology is considered

fundamental.

       His contribution to the development of letters and

charity has made him one of the greatest figures of the

Christian tradition.

John Chrysostom
      Known as one of the most charismatic orators of his time, Saint John was named with the epithet Χρυσόστομος
meaning "golden mouthed' as it is believed that his language "dripped honey". He served as a Patriarch of Constantinople

and dedicated his life to the development of charity. In fact, the daily meals he organised fed 7,000 people!

       In the field of philosophy, he may have rejected the theories of the ancient Greeks about God, but he did not hesitate

to use the instrumental methods of their philosophy in order to develop a systematic theology.

       In his life he was a model ascetic while he did not fail to condemn those priests who were rich in their capacity. Such

was the harsh criticism of the Emperors that the court eventually persecuted and exiled him. However his fame surpassed

him as he is considered a Saint by almost all Christian denominations.

Gregory the Nazianzen
       Also known by the nickname "The Theologian", Gregory

was the Patriarch of Constantinople in the 4th century. His

influence on Trinitarian theology is considered so significant

that he became known as the "Trinitarian Theologian".  

       Most of his works influence modern theologians,

especially with regard to the three Persons of the Holy Trinity.

He was a friend of the Great Kingdom as well as of the brother

of Saint Gregory of Nyssa. 

       He was a strong follower of letters and wanted to bridge

the gap between Greek-speaking and Latin-speaking

theologians of his time.  In addition to being an excellent

theologian he was also a very good poet, writing several

poems on theological and moral issues.

Αρχικά διαχωρίστε τα αυγά και κτυπήστε τους κρόκους με τη
ζάχαρη, μέχρι να γίνει ελαφρύ. Όταν είναι ελαφρύ και αφράτο,
προσθέστε σταδιακά το ηλιέλαιο. 
Σε ένα άλλο μπολ χτυπάμε τα ασπράδια του αυγού μέχρι να γίνουν
μαρεγγα.
Προσθέστε τη βανίλια και το μπέικιν πάουντερ στο αλεύρι σας και
ανακατέψτε. 
Στη συνέχεια προσθέστε το στο μείγμα κρόκου, ζάχαρης και λαδιού.
Χτυπάμε καλά και στη συνέχεια προσθέτουμε το χυμό απο το
πορτοκάλι, το μπράντυ και το ξύσμα. Kai τελευταία προσθέστε τα
αμύγδαλα. 
Αφαιρέστε από το μίξερ και διπλώστε με ένα μεταλλικό κουτάλι τα
ασπράδια του αυγού σας χρησιμοποιώντας ένα σχήμα οκτώ μοτίβου,
για να βεβαιωθείτε ότι το κέικ παραμένει ωραίο και ελαφρύ.
Ετοιμάστε ένα ταψί 10 ιντσών με λαδόκολλα, ρίξτε το μισό από το
μείγμα σας στον ταψἰ, ρίξτε τη λίρα σας (βεβαιωθείτε ότι το
πλένετε και το τυλίγετε καλά) και στη συνέχεια ρίξτε το υπόλοιπο
μείγμα στον ταψἰ σας.
Ψήνουμε στο φούρνο για περίπου 1 ώρα στους 180 βαθμούς. 
Μετά από 45 λεπτά μαγειρέματος, ελέγξτε το κέικ σας με ένα metal
skewer για να δείτε αν βγαίνει καθαρό, εάν ναι, ειναι ψημενο. Όλοι οι
φούρνοι ειναι διαφορετκοι. Εάν χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο
στο φούρνο αλλἀ γίνεται καφέ, καλύψτε με ασμοχαρτο.
Μόλις κρυώσει, to πασπαλιζεται με ζάχαρη άχνη για διακοσμείρη
όπως θέλετε.

Μέθοδος:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Συστατικά
4 αυγά

1 ποτήρι ηλιέλαιο
1 ποτήρι ζάχαρη

225 γραμμάρια αλεύρι – Self-Raising
1 κουταλάκι του γλυκού Baking

Powder
½ Ποτήρι φρέσκο χυμό πορτοκαλιού

Ξύσμα 1 πορτοκαλιού
½ Ποτήρι χοντρό ψιλοκομμένο

αμύγδαλο
1 κουταλάκι Βανίλια

2 κουταλιές της σούπας μπράντυ
Ένα σφηνάκι ροδόνερο

(προαιρετικό)
£1 τυλιγμένο σε χαρτί greaseproof

Ζάχαρη αχνη

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ



       Ο Κωνσταντίνος Δράκος γεννήθηκε στην
Κάλυμνο το 1919, το μεγαλύτερο από τα έξι παιδιά
ενός καθηγητή Φυσικής και Μαθηματικών. Τελείωσε
το Γυμνάσιο στη Ρόδο το 1936 και ακολούθως εντάχ-

θηκε στην οικογενειακή επιχείρηση του Νικολάου
Βούβαλη εμπόρου σφουγγαριών στην Κάλυμνο. Εκεί
αφού έμαθε την τεχνική πλευρά της δουλειάς τοποθ-

ετήθηκε στα γραφεία της εταιρίας στο Λονδίνο για να
μάθει την διοικητική λειτουργία της και παράλληλα
Αγγλικά.

       Αφίχθη στο Λονδίνο το 1938 και αμέσως ενεγρά-

φη στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας για αλλοδαπούς
φοιτητές του City of London College. Το 1946 αποφοίτ-
ησε με τίτλο B.Sc στα Οικονομικά ενώ το 1960 εξελ-

έγη μέλος του Chartered Institute of Company Secretaries.

       Το 1951 γνωρίστηκε με τη μέλλουσα σύζυγό του,

τη διδα  Ελίζαμπεθ Τέϊλορ, με την οποία αρραβωνιά-

στηκαν τον Ιανουάριο του 1952 και παντρεύτηκαν τον
Απρίλιο του 1953. Η πρώτη τους κόρη γεννήθηκε το
1954 και πήρε το όνομα Καλλιόπη, ενώ η δεύτερη
κόρη τους, η Ελένη, γεννήθηκε το 1956.

       Ο Κωνσταντίνος διάλεξε το Δυτικό Γουΐμπλεντον
ως το ενδεικνυόμενο μέρος να στήσουν το σπιτικό
τους. Το γεγονός αυτό σήμαινε πως το σπίτι τους
ανήκε στα όρια της κοινότητας του Αγίου Γεωργίου
του Κίνγκστον η οποία εκείνο τον καιρό ιδρύονταν.     

       Από την αρχή ήταν στενά συνδεδεμένος με τους
ιδρυτές της κοινότητας και για τριάντα και πλέον
χρόνια διετέλεσε γραμματέας της , υπηρετώντας όλες
τις επιμέρους λειτουργίες της με ζήλο, προνοητικότ-
ητα και θετικό πνεύμα. Το όνομά του ήταν αδιαλείπ-

τως μέσα στα πρώτα σε καταλόγους δωρητών για
απρογραμμάτιστα έξοδα ενόψει ανακαινίσεων ή
βελτιώσεων της εκκλησίας μας.
       Αυτά που όλοι μας απολαμβάνουμε σήμερα,

δηλαδή το κτηριακό συγρότημα ναού-σχολείου
καθώς και η οργάνωση/λειτουργία των επιτροπών
των Εμπιστευματοδόχων , της Κοινότητας και του
Σχολείου, φέρουν όλα τη σφραγίδα και την ανεκτίμ-

ητη προσφορά του κ. Κωνσταντίνου Δράκου. 

       Υπήρξε επίσης ένας εκ των κυρίων συντελεστών
της δημιουργίας του Ελληνικού μας Σχολείου. Έλαβε
ενεργό μέρος στην εκστρατεία προσέλκυσης μαθητ-
ών μέσω επισκέψεων σε σπίτια Ελλήνων της περιο-

χής μας προωθώντας τον σκοπό ύπαρξης του
Σχολείου.

Ήταν αυτός που άνοιγε πρώτος τις πόρτες του
Σχολείου το πρωί του Σαββάτου κα ο τελευταίος
που έφευγε μετά το πέρας των μαθημάτων. 

       Το 1978 εξελέγη ως ο πρώτος Γραμματέας της
Ένωσης Ελληνορθόδοξων Κονοτήτων, διατηρώντας
αυτή τη θέση επί σειρά ετών. Ο Κωνσταντίνος
Δράκος έχαιρε πάντα της εκτιμήσεως και της
εμπιστοσύνης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
και Μεγ.Βρεττανίας. Σε αναγνώριση των υπηρεσιών
του αυτών, του απονεμήθηκε από το Οικουμενικό
Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ο τίτλος του
“Άρχοντα Νοτάριου”.

       Θα τιμούμε στο διηνεκές τον Κωνσταντίνο
Δράκο, καθώς η Κοινότητά μας θα διατηρεί
απεριόριστο θαυμασμό και αμείωτη εκτίμηση στο
πάθος και την αφοσίωση που επέδειξε στον κοινό
σκοπό.

       Constantinos was born in Kalymnos in the year 1919,

being the eldest of six children of a teacher of mathematics

and physics. He finished secondary school in Rhodes; and

then, in 1936, joined the family firm of Nicolaos Vouvalis;

sponge merchants of Kalymnos. Constantinos learned the

technical side of the business and was then posted to the

London Offices to learn English and the management and

administration aspects of the business. 

       He arrived in London in 1938 and immediately enrolled

at the Department of English for Foreign Students at the

City of London College. By 1946, he had acquired a B.Sc in

Economics and later in 1960, he was elected a Fellow of the

Chartered Institute of Company Secretaries.      

Αναπολώντας τον Κωνσταντίνο Δράκο
Remembering Constaninos Dracos



       In 1951, he met his future wife Elizabeth Taylor. They became engaged in

January 1952 and were married in April 1953. Their first daughter, Calliope was

born in 1954 and their second, Helene in 1956. Constantinos chose West

Wimbledon as the place to build the family – his home well within the boundaries

of St George’s Community. This was also the time in which the community was

being established. 

       From the very beginning, he had been closely associated with the founders

of the Community and, for more than thirty years, acted as its secretary, serving

all the subdivisions of the community with zeal, positivity and prudence. His name

was always found at the head of the list of subscribers for unexpected needs for

periodic renovations and improvements of our church.

       What we enjoy today as a community – namely the building complex of the

church and the school and the organisation and functioning of the Committees 

of Trustees, Church Wardens, and the School Board – all bear the stamp of the invaluable contribution of Mr. Constantinos

Dracos.

       He was one of the main contributors to the organisation of the Greek school. He took part in the campaign through

visits to private homes, which promoted the work of the school and resulted in increased attendance. He was the first to

open the school doors on a Saturday and the last to leave at the end of the day.

       In 1978 he was elected as the first secretary of The Association of Greek Orthodox Communities – he continued to

hold this post for a number of years. Constantinos always enjoyed the trust and confidence of the Sacred Archdiocese of

Thyateira: and, in recognition of his services, was given the title of ‘Archon Notarios’ conferred on him by the Ecumenical

Patriarchate of Constantinople. 

       We will always honour Constantinos Dracos as our community will always have the deepest admiration and greatest

affection for his passion and dedication he has given to our community.



Τι είναι τα Grenglish;
       Όπως πολλές άλλες γλώσσες που μεταφυτεύτηκαν
από τους τόπους καταγωγής τους στην Αγγλία στα
πλαίσια της μετανάστευσης, έτσι και η κυπριακή
διάλεκτος ακολούθησε το δικό της δρόμο εξέλιξης στο
Λονδίνο μέσα από το δανεισμό αγγλικών λέξεων και την
ενσωμάτωσή τους στο γραμματικό της σύστημα.
       Αυτές οι λέξεις σχημάτισαν μια νέα γλωσσική
ποικιλία που αποτελεί μοναδικό κτήμα των
Ελληνοκυπρίων της Αγγλίας. Σε πολλούς είναι γνωστή
ως Grenglish, αν και υπάρχουν και άλλες ονομασίες όπως
Cypriot English. Τα Grenglish διαθέτουν πολλές λέξεις
της καθημερινής ζωής όπως το πάσον για το λεωφορείο,
ο νόττης και η νόττισσα για τον άτακτο και την άτακτη,
το μουβάρω για το μετακομίζω αλλά και γνωστά
λονδρέζικα τοπωνύμια όπως το Φίσμπουρι Ππαρκ.

Η γλωσσική δημιουργικότητα της
κοινότητάς μας

Grenglish: Our community’s
linguistic creativity

       Οι λέξεις αυτές
είναι εμβληματικές για
τη γλωσσική ιστορία
και την επινοητικότητα
της ελληνοκυπριακής
παροικίας της Αγγλίας.
Δημιουργήθηκαν από
την πρώτη γενιά
μεταναστών και στη
συνέχεια πέρασαν στη
δεύτερη γενιά της
παροικίας μας. Όμως, οι μεταγενέστερες γενιές έχουν
ως κύρια γλώσσα τους τα Αγγλικά, ενώ από την άλλη
μερικοί βλέπουν αρνητικά τα Grenglish. Αυτό σημαίνει
ότι ο λεξικός αυτός πλούτος βρίσκεται ολοένα και πιο
αντιμέτωπος με το φάσμα της εξαφάνισης καθώς οι νέες
γενιές αποφεύγουν να χρησιμοποιούν λέξεις από τα
Grenglish.

Το Grenglish Project
      Παρά το γεγονός ότι οι κοινότητές μας γνωρίζουν και
χρησιμοποιούν τα Grenglish εδώ και πολλά χρόνια, και τα
συζητάνε μάλιστα συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(Facebook, Twitter), δεν υπάρχει κάποια ενιαία συλλογή
των λέξεων αυτών.
       Είμαστε δύο γλωσσολόγοι, η Άννα Χαραλαμπίδου και 

Λέξεις και τις σημασίες τους
Φωτογραφίες σχετικές με τα Grenglish
Ιστορίες και αναμνήσεις που αφορούν τα
Grenglish
Τις σκέψεις σας, τα σχόλιά σας και τη γνώμη σας
για τα Grenglish.

ο Πέτρος Καρατσαρέας, και θέλουμε να
δημιουργήσουμε ένα μόνιμο αρχείο της άυλης
κληρονομιάς και της γλωσσικής ιστορίας της
παροικίας μας για τις επόμενες γενιές.

Η συμβολή σας
       Για το σκοπό αυτό, καλούμε όλα τα μέλη της
παροικίας του Αγίου Γεωργίου να ανεβάσουν υλικό
σχετικά με τα Grenglish στην ιστοσελίδα μας
(www.grenglish.org) και να μας βοηθήσουν να
συλλέξουμε όσες περισσότερες λέξεις μπορούμε.
Σας καλούμε να συμβάλετε με:

Και μετά;
      Θα επιμεληθούμε όλες τις συμβολές σας και θα
τις οργανώσουμε σε ένα δωρεάν λεξικό Grenglish.
Θα εκδώσουμε επίσης και το πρώτο
εικονογραφημένο λεξικό Grenglish–Ελληνικών–
Αγγλικών.
Θα αναμένουμε τις συμβολές σας!

What is Grenglish?
       Like many other community languages that were

transplanted from their places of origin to the UK as a

result of migration, Cypriot Greek developed in a unique

way in the British capital, through the borrowing of English

words and their incorporation into the Cypriot Greek

grammatical system.

       These words came to be collectively recognised as a

new linguistic variety unique to the UK’s Cypriot Greek

speakers. They were labelled by many as Grenglish 



Σαρώστε τον κωδικό QR για να

επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

Συνεισφέρετε το Grenglish σας;

Words and their meaning

Photographs that have something to do with Grenglish

words

Stories that involve the use of Grenglish words

Your thoughts, comments or feelings about Grenglish

words.

(although other terms such as ‘Cypriot English’ are also used to

describe them). Grenglish words include all sorts of everyday

terms such as πάσον/pason ‘bus’, νόττης/nottis ‘naughty boy’

and νόττισσα/nottissa ‘naughty girl’, μουβάρω/muvaro ‘I

move’ as well as place names like Φίσμπουρι Ππάρκ/

Fishbury Park ‘Finsbury Park’.

       Grenglish words are emblematic of the Greek Cypriot

community’s linguistic history and resourcefulness. They were

created by the first generation of Greek Cypriot migrants and

ater adopted by second-generation members of the

community. However, second and third generations became

dominant in English, while some also assigned negative values

to Grenglish. This means that this unique lexical stock that

celebrates our community’s linguistic history is facing the threat

of disappearance as new generations of speakers tend to avoid

them.

The Grenglish Project
       Although our communities have been using Grenglish and

been aware of them for many years, and frequently discuss

them in social media, there is no single collection of these

words in one place. We are two linguists, Petros Karatsareas

and Anna Charalambidou, and want to help create  a

permanent record of our community’s intangible heritage and

linguistic history for generations to come.

Your contribution
To this end, we invite all members of the St George's Greek

Orthodox Church community to upload Grenglish material to

our dedicated website (www.grenglish.org) as we want to

capture as many Grenglish words as we can. We invite you to

contribute:

What happens next?
We will curate all your contributions and organise them in a

free, searchable online Grenglish dictionary. We will also

produce an illustrated Grenglish-Greek-English print glossary.

We look forward to hearing from you!

Ήσουν έφηβος σε ηλικία σχολείου στην Κύπρο
κατά τη διάρκεια των γεγονότων του 1974;
Μήπως η οικογένειά σου  έγιναν πρόσφυγες ή
έχεις φίλους ή συγγενείς που εκτοπίστηκαν,
αγνοούνταν ή σκοτώθηκαν; 
Ποιά ήταν η εμπειρία σου ως νεαρός Κυπριακός
πρόσφυγας που μετανάστευσε στο Ηνωμένο
Βασίλειο το 1970;
Αν έμενεις στην Κύπρο για να τελειώσεις το
σχολείο, πως ήταν η ζωή σου;
Αν θέλεις να πεις την ιστορία σου και
ενδιαφέρεσαι να συνεισφέρεις σε ένα
ερευνητικό έργο γύρω από την "Τάξη του '74 -
Κυπριακό παιδί - μετανάστης που ζει στο
Ηνωμένο Βασίλειο" - επικοινώνησε μαζί μας
Κάθε συμμετέχων θα λάβει λαχνούς αξίας £20 

ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΑΞΗ
ΤΟΥ '74

      Μαρία Ευαγγέλη
      ms.evangeli@gmail.com
      07786968289

Were you a school-aged teenager in Cyprus during

the events of 1974?

Did your family become refugees or had friends and

relatives that were displaced, missing or killed?

What was your experience as a young Cypriot

refugee moving to the UK in the 1970s?

If you stayed in Cyprus to finish school, what was your

life like?

If you want to tell your story and are interested in

contributing to a research project about the 'Class of

74 - Cypriot child refugees living in the UK’ get in

touch 

Every participant will receive £20 worth of raffle

tickets

CALLING THE CYPRUS CLASS OF 74

      Maria Evangeli
      ms.evangeli@gmail.com
      07786968289

Scan the QR code to visit the website.

Contribute your Grenglish today!

Dr Anna Charalambidou 

(Middlesex University)

 

A.Charalambidou@mdx.ac.uk

Δρ Άννα Χαραλαμπίδου 

Dr Petros Karatsareas 

(Westminster University)

 

P.Karatsareas@westminster.ac.uk

Δρ Πέτρος Καρατσαρέας



Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Σάββατο

Παρασκευή

Δευτέρα

Κυριακη

Τετάρτη

Πέμπτη

Τρίτη

The Greeks would sacrifice one hundred bulls to
Zeus during each Olympics.   

 
The Greek national anthem has 158 verses. 

 
Cyprus is the first nation to include the shape of

its country on its Flag.

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

TRUE OR FALSE?TRUE OR FALSE?

WORD MATCHWORD MATCHWORD MATCH
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Answ
ers: They're all true!



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


