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        Παραδοσιακἀ, αμἐσως μετἀ τον εορτασμὀ της Ελλινικἠς Ανεξαρτισἰας και του
Ευαγγελισμοὐ της Θεοτὀκου στις 25 Μαρτἰου, αρχἰζουμε να ανυπομονοὐμε για το Ἀγιο
Πάσχα, το νηστεἰο μας ἐχει ἠδη ξεκινἠσει. Φἐτος το Πἀσχα θα είναι πιὀ σιωπηλἠ γιορτἠ
καθὠς θα υπἀρχουν περιορισμἐνοι αριθμοἰ στο σπἰτι και κοινωνικἐς αποστἀσεις που θα
περιορἰζουν τους αριθμοὐς που θα παρακολουθοὐν τες λειτουργἰες στην εκκλησἰα.
Παρ’όλα αυτά, το μἠνυμα του Πἀσχα παραμἐνει το ἰδιο, ότι μετἀ τη νὐχτα θα ἐρθει η ημἐρα,
και μετἀ το σκοτἀδι ἐρχεται φως, και ότι το καλὀ πἀντα κερδἰζει το κακὀ. Είναι
φυσιολογικὀ να θαυμἀζουμε τους νικιτἐς στον αθλητισμὀ, στις επιχειρἠσεις, η στην
πολιτικἠ, αλλἀ αυτές οι νἰκες είναι για ἀτομα για σχετικἀ μικρὀ χρονικὀ διἀστημα, ενώ η
ανἀσταση του Ιησοὐ Χριστοὐ εἰναι μια νἰκη για ὀλη την ανθρωπὀτητα για πἀντα.
Προσεὐχομαι οι προστἀτες μας Ἀγιος Γεὠργιος και Ἀγια Βαρβἀρα να κρατἠσουν ὀλους
εσἀς και τα αγαπημἐνα σας πρὀσωπα ασφἀλεις και καλἀ, και ανυπομονὠ να μοιραστὠ τον
Πασχαλινὀ μας χαιρετισμὀ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤH με ὀσο το δυνατὀ περισσὀτερους από εσἀς. 
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A NOTE FROM OUR CHAIRMAN
       Traditionally, immediately after the celebration of Greek Independence and the Annunciation

of the Virgin Mary on 25th March, we begin to look forward to Easter, our Lenten Fast already

underway. This years Easter will be a more muted celebration as there will be limited numbers at

home and social distancing is restricting the numbers attending Church services. Nevertheless,

the message of Easter remains the same; that after night will come daytime, after darkness

comes light, and that good will always triumph over evil. It is normal for us to admire those

successful in sports, business or politics, but these victories are merely for individuals for a

relatively short period of time, whereas the resurrection of Jesus Christ is a victory for all of

mankind for ever. May our Patrons St George and St Barbara keep you and your loved ones safe

and well and know I look forward to sharing our Easter greeting ‘ CHRIST IS RISEN ‘ with as

many of you as possible.

Charalambos Kounoupias

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

Αρχιμανδρίτης Π.
Αιμιλιανός Παπαδάκης /  
V. REV. ARCHIMANDRITE
Aemil ianos PAPADAKIS 
Χαράλαμπος Κουνούπιας /  
Charles KOUNOUPIAS 
Γεωργἰα Αντωνἰου /
Georgia ANTONIOU
Αντονἰα Παπαϊωάννου /
Antonia PAPAOIANNOU
Εκατερίνα Μποτζιού
Πιλάλης  /  
Ekater ina BOTZIOU PILALIS
Πἐτρος Σταυρινἰδης  /  
Peter  STAVRINIDES
Ελένη Σεργίου /
Eleni  SERGIOU
Χρἠστος Λουκἀ  /
Christos LOUKA

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / 
CONTRIBUTORS

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

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / 
TRANSLATION 

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 25
ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ



της βασιλεἰας του Θεοὐ, συμπανηγυρἰζοντας με τον Ἀγιο Γεὠργιο, τον προστἀτη μας, που εἰθε να αξιωθοὐμε να
γιορτἀσουμε την Κυριακἠ του Θωμἀ, λιτἀ μεν, αλλἀ και, λειτουργικἀ μεγαλὀπρεπα, ὀπως αξἰζει στον ηρωισμὀ
του που πρἐπει πἀντοτε να μας εμπνἐει. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
π.Αιμιλιανος

        Βαδἰζοντας στη μακρἀ περἰοδο της Μ.Τεσσαρακοστἠς και, ἠδη ἐχοντας
περἀσει τα μισἀ της, αφοὐ προσκυνἠσαμε τον Τἰμιο Σταυρὀ του Χριστοὐ μας
κι ελἀβαμε θἀρρος, υπομονἠ κι ελπἰδα, ἀρχισε να φαἰνεται ο Γολγοθἀς, κι απὀ
το ὐψωμα του το Κενὀ Μνημεἰο. Ἀρωμα Αναστἀσεως, μοσχοβολιἀ
καινοὐργιας ζωἠς, βεβαιὀτητα πνευματικἠς αναγἐννησης και σωτηρἰας. Αν
στις μἐρες αυτἐς, κατεξοχἠν αγωνιστικἐς, με την ασταμἀτητη προσευχἠ, τη
συντριβἠ της ταπεἰνωσης, τη μετἀνοια και τον εντοπισμὀ των αστοχιὠν μας,
δεν καταφἐρουμε να δοὐμε τον αληθινὀ Κὐριο, που ανεβαἰνει στο Πἀθος για
μας, αν δεν Τον μιμηθοὐμε σταυρὠνοντας το εγὠ μας και πεθαἰνοντας μαζἰ
Του, τὀτε το Πἀσχα εἰναι μἀταιο, θα παραμεἰνουμε ἀγευστοι του αναστἀσιμου
Φωτὀς.
        Εὐχομαι, και μἀλιστα εφἐτος, που συνεχἰζουμε να βιὠνουμε την οδὐνη
της πανδημἰας, ὀλα να αλλἀξουν, στις ψυχἐς μας, και, περισσὀτερο 
 χριστὀφοροι, να αναδειχθοὐμε τἐκνα φωτὀμορφα της Εκκλησἰας, κληρονὀμοι

       Continuing the long period of Great Lent, and having

already passed half of it, and after we have worshipped the

Holy Cross of our Lord Jesus Christ and received courage,

patience and hope, Golgotha appears and from that hill, the

empty Sepulchre. The aroma of the resurrection, the sweet

smell of new life and the certainty of spiritual rebirth and

salvation. If in these eminently competitive times, with endless

prayers, the demise of humiliation, repentance and the

identification of our failures, we still fail to recognise the true

Lord who ascends to the Passion for us if we do not imitate

Him by crucifying our ego and dying with Him then Easter is

in vain and we will not taste the Light of the Resurrection. I

wish, especially this year when we continue to experience the

pain of the pandemic, that everything will change within our

souls, and as better bearers of Christ become offspring in the

image of the Church, heirs to the Kingdom of God,

concelebrants with our patron St George whose feast day we

shall celebrate on the Sunday of Thomas, albeit simply but

functionally and with majesty, as his heroism that always

inspires us deserves. HAPPY EASTER!

Fr Aemilianos

Χρειαζόμαστε μεταφραστές!  
Ελληνικά -> Αγγλικά και Αγγλικά -> Ελληνικά.  

Στείλτε μήνυμα στο unity@stgeorgecommunity.co.uk

We need translators!  
Greek -> Engl ish and Engl ish -> Greek

Please email  unity@stgeorgecommunity.co.uk

Ευχόμαστε στην Εκκλησία και
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου, στον
Πατέρα Αιμιλιανό, στον Πρόεδρο
και μέλοι της Επιτροπής καθώς
επίσης στην Πρόεδρο και μέλοι

της Φιλοπτώχου ''Αγία
Βαρβαρα'' στον Πρόεδρο,

Διευθύντρια και Καθηγητες του
Σχολείου, ''ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ'' και
είθε η ΑΝΑΣΤΑΣΗ να φέρει την
πολυπόθετη Υγεία σε ολον τον

κόσμο.
 

Γιώργος και Λυν Κοντόπουλος



Community updates
Ενημερώσεις κοινότητας / 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι
περιορισμοί που έχουμε επί του παρόντος για να
διασφαλίσουμε την ασφάλεια του εκκλησιάσματός
μας θα ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ κατά τη διάρκεια της
εβδομάδας του Πάσχα. Μπορούμε να επιτρέψουμε
μόνο σε 50 άτομα να καθἰσουν μέσα στην εκκλησία
και 25 ακόμη καθιστά άτομα στην αίθουσα. Θα
μεταδώσουμε ζωντανά όλες τις λειτουργίες στο
κανάλι μας στο YouTube. Αναμένουμε ότι οι
λειτουργίες της Μεγάλης Παρασκευής και του
Μεγάλου Σάββατου θα έχουν μεγάλη προσέλευση,
ωστόσο δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τους
παραπάνω αριθμούς και ούτε επιτρέπεται η
συγκέντρωση έξω από το ναό. Την Μεγάλη
Παρασκευή, η εκκλησία θα είναι ανοιχτή όλη την
ημέρα για να επισκεφθείτε και να προσκυνήσετε
τον Επιτάφιο.
Την Κυριακή 9 Μαΐου θα πραγματοποιήσουμε τον
ετήσιο εορτασμό προς τιμήν του προστάτη μας,
Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος. Είμαστε
ευτυχείς που θα καλωσορίσουμε τον νεο Επίσκοπο
Ιάκωβο της Κλαυδιουπόλεως, αυτήν την ημέρα θα
γιορτάσει μαζί μας. 
Λυπούμαστε, αλλά οφείλουμε να σας
ενημερώσουμε ότι ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί
φέτος το Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου. Φυσικά,
θα γιορτάσουμε τον προστάτη μας κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της εκκλησίας, αλλά το
παραδοσιακό μπάρμπεκιου και λοιπές
δραστηριότητές μας δεν θα γίνουν. Ελπίζουμε να
είμαστε σε θέση να διοργανώσουμε μια
καλοκαιρινή εκδήλωση στο άμεσο μέλλον για να
συναντηθούμε όλοι μαζί, ωστόσο αυτό θα
εξαρτηθεί από τους περιορισμούς Covid-19. Η
ετήσια κλήρωση ισχύει ακόμα και τα εισιτήρια
παραμένουν διαθέσιμα για αγορά από το παγκάρι.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9
Μαΐου, την οποία ελπίζουμε να μεταδώσουμε στο
διαδίκτυο για να μπορείτε να παρακολουθήσετε
και να απολαύσετε. Έκαστος λαχνός κοστίζει £1 η
£10 για μια δέσμη.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τις
πολύ ευγενικές δωρεές σας και την υποστήριξη
κατά το προηγούμενο έτος. Είναι γεγονός ότι η
κοινότητά μας έχει επηρεαστεί από τα κλεισίματα
λόγω πανδημίας, από τη μειωμένη χωρητικότητα
καθισμάτων κι από την ακύρωση εκδηλώσεων
όπως το πανηγύρι για τον εορτασμό του Αγ. 

Απρίλιος

Τώρα είμαστε πάλι σε θέση να κάνουμε κρατήσεις
για Γάμους και Βαπτίσεις. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας στο email
info@stgeorgecommunity.co.uk ή μιλήστε με έναν
επιστάτη της εκκλησίας στο παγκάρι για
διαθεσιμότητα ημερομηνίας.
Ενημέρωση ασφαλιστικής αξίωσης: Είμαστε στην
ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι μετά τη νίκη
μας στο Ανώτατο Δικαστήριο είχαμε την πρώτη
μας συνάντηση με τους ρυθμιστές ζημιών. Η
συνάντησή μας ήταν  ενημερωτική και
συμφωνήθηκαν αρχικές ενδιάμεσες πληρωμές.
Η κοινότητα θα πραγματοποιήσει σύντομα τη
δεύτερη φάση των ηλεκτρικών εργασιών που
απαιτούνται για τα κτίριά μας. Αυτό θα
περιλαμβάνει την αναβάθμιση και εγκατάσταση
φωτισμού έκτακτης ανάγκης και σήμανσης.

Γεωργίου. Έπρεπε όμως να διασφαλίσουμε την
ασφάλεια του εκκλησιάσματός μας, παρά το
οικονομικό αντίκτυπο. Δημιουργήσαμε όμως το
“PayPal money pool”, πριν από ένα χρόνο, για να
δώσουμε τη δυνατότητα σε μέλη της κοινότητάς
μας να κάνουν δωρεές στην εκκλησία από
απόσταση. Σας υπερευχαριστούμε για τη
γενναιοδωρία σας! Καταφέρατε να συγκεντρώσετε
£2.235 για την κοινότητά μας. Ευχαριστούμε!
Ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε! Όλοι γνωρίζουμε
πόσο σημαντική είναι μια κοινότητα για τα μέλη
της και αποδείξατε για άλλη μια φορά ότι είμαστε
τυχεροί που έχουμε μέλη πάντα γενναιόδωρα και
υποστηρικτικά σε περιόδους ανάγκης. Στα τέλη
Μαρτίου, τελειώνει το οικονομικό έτος και έτσι
τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα
μεταφερθούν στον κοινοτικό τραπεζικό
λογαριασμό για να διασφαλιστεί ότι θα
συμπεριληφθούν στη φετινή ενίσχυση δωρεάς. Το
ίδιο θα γίνει και με το “Money pool” που έχει
δημιουργηθεί για τη συνδρομή των μελών. Αυτά τα
δύο Money pools θα παραμείνουν ανοιχτά για
τυχόν μελλοντικές δωρεές ή συνδρομές μελών, με
την ελπίδα να μπορείτε να συνεχίσετε να μας
ενισχύετε.

We would like to inform you all that the restrictions that

we currently have in place to ensure the safety of our

congregation will REMAIN during Easter week. We can

only allow 50 people to sit inside the church and seating 

April
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On Sunday 9th May we will be holding our annual

celebration honouring our patron saint, St. George the

Great Martyr. We are thrilled to welcome the newly

consecrated Bishop Iakovos of Claudiopolis on this day

to celebrate with us.

We are sorry to update the community that our St.

Georges Day Paniyiri will NOT be taking place this year.

We will of course be celebrating our patron saint during

the church liturgy but our traditional BBQ and activities

will not be happening. We hope to be able to organise a

summer event in the near future for us all to come

together, however this will be dependent on Covid-19

restrictions. We are still holding our annual raffle and

tickets are still available to buy from the Pangari. The

draw will take place on Sunday 9th May in which we

hope to stream some entertainment online for you to all

enjoy and watch the raffle draw take place. Tickets are

£1 each or £10 for a book. 

We would like to thank you all for your very kind

donations and much needed support over the past year.

It will come as no surprise that our community has been

affected during times of closure due to the pandemic,

and with our reduced seating capacity and cancellation

of events such as our St George's Day Paniyiri, to

ensure the safety of our congregation, this has also had

a financial consequence. We set up the PayPal money

pool a year ago to enable members of our community

to donate to the church online, and we cannot thank

you all enough for your generosity. You have managed

to raise £2,235.00 for our community. Thank You! Thank

You! Thank You! We all know how important a

community can be to its members and you have proven

once again that we are fortunate to have members who

are always generous and supportive in times of need.

The end of March sees the Gift Aid financial year come

to a close, and so the money raised will be transferred

to the community bank account to ensure that it is

included in this year's Gift Aid claim. This is the same for

the Membership money pool. Both money pools will

remain open for any future donations or membership

payments, which we hope you will be able to continue

to support us through.

We are now able to once again take bookings for

Weddings and Baptisms. Please either contact us via

our email info@stgeorgecommunity.co.uk or speak to a

church warden at the Pangari for date availability.

for a further 25 people in the hall. We will live stream all

the services on our YouTube channel. We anticipate

that our Good Friday and Holy Saturday services will be

very busy, however we cannot exceed the above

numbers and no congregating outside is permitted. On

Good Friday the church will be open all day for you to

visit and pay your respects to the Epitafio.

Insurance Claim: We are pleased to report that after our

victory in the Supreme Court we have had our first

meeting with the appointed loss adjusters. We had a

productive and informative meeting and initial interim

payments have been agreed.

The community will shortly be carrying out the second

phase of the electrical works needed for our buildings.

This will include the upgrade and installation of

emergency lighting and signage.

You can support the community in a variety

of ways:

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

Money Pool

Scan

the QR

Code to

donate:

Τις θερμότερες μας ευχές για τι γιορτή του
Αγίου Γεωργίου. Συγχαρητήρια στην

κοινότητα μας, και κάθε επιτυχία για το
ανεκτίμητο έργο που επιτελεί. Ευχόμαστε
Ο Αναστημένος Χριστός να φέρει υγειά

και ευλογιά στο κάθε σπίτι.
 

Πέτρος, Ελένη και Σοφία Μάρκου

Our best wishes to the Greek Orthodox
Community of St George. With the
guidance and blessings of our Patron
Saint we wish you Kali Anastasi and a

Happy St George᾽s Day.
 

Neocles, Stella Papaioannou and
Family



χρόνια της προσφοράς του. Εκ μέρους όλης της
κοινότητας ευχαριστούμε τον Σωκράτη για την
σταθερή επιμέλειά του, όχι μόνο σχετικά για τις
συμβουλές του για τα ηλεκτρολογικά αλλά και για την
τρομερή φωνή του που μοιράζεται μαζί μας ολα αυτά
τα χρόνια. Τα δυναμικά του φωνητικά αποτελούν ενα
ευχάριστο και οικείο άκουσμα σε όλους όσους
έρχονται στον Άγιο Γεώργιο.

 Ευχόμαστε στον Σωκράτη υγεία, ευτυχία και πολλά
χρόνια συνοδοιπορίας εδώ στην κοινότητά μας.

       Ο Σωκράτης Παπακώστα, γιός
ιερέα, γεννήθηκε στο χωριό της
Αγίας Ζώνης στις 2 Φεβρουαρίου
1950. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια
στην Καλαβασό της Λάρνακας  όπου
και τελείωσε την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση του.
Διδάχτηκε Βυζαντινή Μουσική από
τον σπουδαίο μουσικοδιδάσκαλο
Ιωάννη Γεωργιάδη στην Ιερά
Μητρόπολη Κιτίου, στην οποία
έγινε ψάλτης καθώς και σε μια
άλλη τοπική εκκλησία. Την ίδια
περίοδο ξεκίνησε την
επαγγελματική του σταδιοδρομία 

Σωκράτης Παπακώστα
 Socrates Papacosta

       Socrates Papacosta, the son of a local priest, was born

in the village of Ayia Zoni on the 2nd February 1950. He

spent his early years in the Larnaca district of Kalavasos and

attended both primary and secondary school there. He

studied under the well-known teacher of Byzantine music

Ioannis Georgiades at the Kitium Mitropolis and became the

chanter there and at another local church. It was at this time

that Socrates started his vocation as an electrician. 

 Socrates came to London in 1969 achieving numerous

diplomas and qualifications as an electrician, which has been

his main occupation ever since. For a short period, he was

the principle chanter at The Greek Orthodox Cathedral of

St. Nicholas in Shepherds Bush. 

       He has since then been the principle chanter here at

St. George, assisting Father Charalambos and Father

Aemilianos for 46 years. Socrates has also carried out a

great deal of electrical works at our church, saving the 

We wish Socrates health, happiness and many more years

with us here in our community.  

community substantial amounts of money over the years.

       Socrates is married to Evangelia who is from Kalavasos.

They have a daughter named Maria and a son, Neoklis. 

 We are indebted to Socrates for his many years of service

and support. He is a dedicated member of our community

and we are very grateful to him for his many years of

devotion. On behalf of the whole community, we thank

Socrates for his tireless efforts, not only for his advice on all

things electrical but for sharing his formidable voice with us

for all these years. His powerful vocals during every liturgy

are instantly recognisable and enjoyed by everyone who

visits our church. 

ως ηλεκτρολόγος.
       Ο Σωκράτης ήρθε στο Λονδίνο το 1969 όπου
απέκτησε πολυάριθμα προσόντα και πτυχία ως
ηλεκτρολόγος, το οποίο στη συνέχεια έγινε η κύρια
απασχόλησή του. Για ένα διάστημα ανέλαβε τη θέση
πρωτοψάλτη στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό
Αγίου Νικολάου στο Shepherds Bush.
        Έκτοτε είναι ο πρωτοψάλτης της ενορίας μας,
του Αγίου Γεωργίου, διακονώντας τον Πατέρα
Χαράλαμπο και τον Πατέρα Αιμιλιανό επί 46 έτη. Ο
Σωκράτης μάλιστα έχει διεκπεραιώσει πολλές από 

τις ηλεκτρολογικές εργασίες της
ενορίας, εξοικονομώντας
σημαντικά χρηματικά ποσά για τις
εργασίες αυτές όλα αυτά τα
χρόνια.
       Ο Σωκράτης είναι παντρεμένος
με την Ευαγγελία που κατάγεται
από την Καλαβασό και έχουν
αποκτήσει μαζί δυο παιδιά, την
Μαρία και τον Νεοκλή.
       Είμαστε υπόχρεοι στον
Σωκράτη για την πολυετή του
εργασία και υποστήριξη, και ως ένα
αφοσιωμένο μέλος της κοινότητας
μας, τον ευγνωμονούμε για όλα τα 



Ο Άγιος Γεώργιος ο Εξολοθρευτἠς
του Δράκου
       Ο ´Αγιος Γεώργιος είναι μία από τις πιο σεβαστές 
 και εμπνέουσες   φυσιογνωμίες στον Χριστιανισμό καί
 θεωρείται ευρεως σαν η επιτομή του ιπποτισμού καί
της ιπποτικης αρετής. Από Ρωμαίος στρατιώτης, σέ
εξολοθρευτή του δράκου, σέ μάρτυρα,  που τελικά 
 απαθανατίστηκε ως αγιος εις την Ορθόδοξη
Χριστιανική εκκλησία η ιστορία του συνεχίζει νά
εμπνέει τά έθνη μέχρι σήμερα.
       Γεννήθηκε από Χριστιανούς γονείς Ελληνικής
καταγωγής στην Καππαδοκία, στην Τουρκία ( πρώην
Μικρά Ασία)  στά τέλη του 3ου αιώνα.

Ελληνικών πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών.
       Στόν απόηχο των σταυροφοριών ο Γεώργιος
έγινε το πρότυπο του ιπποτισμού σε έργα
λογοτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων μεσαιωνικών
ειδυλλίων, καθως και ζωγραφικών και γλυπτικών
έργων.  Έτσι γεννήθηκε ο μύθος του Αγίου Γεωργίου
και του δράκου.
Για πρώτη φορά, καταγράφηκε τον 11ο αιώνα και η
πιο δημοφιλής έκδοση μεταφράστηκε στα Αγγλικά
τον 15ο αιώνα με τον τίτλο  « Ο Χρύσος Θρύλος»
όπου ο αφηγητής παρουσιάζει τον Άγιο Γεώργιο να
σκοτώνει τον δράκο με το δόρυ του - το ‘ασκαλον’ -

Ο πατέρας του Γεωργίου πέθανε  γιά
την πίστη του όταν  ο Γεώργιος ήταν
δεκατεσσάρων χρόνων.  Αυτός καί η   
μητέρα του δραπέτευσαν στη
γενέτειρα της  μητέρας του, την 
 Παλαιστίνη. Αργότερα ο Γεώργιος
ταξίδεψε στη Νικομήδεια όπου και
ανήλθε στις τάξεις του Ρωμαϊκού
στρατού. Ευσεβής  και γενναίος
στρατιώτης, ό Γεώργιος  έγινε
προσωπικός σωματοφύλακας του
αυτοκράτορα Διοκλητιανού , αλλά 
 παρέμεινε  αληθινός στη πίστη του. 
       Ο Γεώργιος, λέγεται ότι ήταν
ενάντιος στη φρικτή καταδίωξη των
Χριστιανών  από τον Διοκλητιανό
και παραιτήθηκε από το
στρατιωτικό του αξίωμα σε ένδειξη
διαμαρτυρίας. Ο ευγενής στρατιώτης εφυλακίσθηκε
και βασανίστηκε πρίν αποκεφαλιστεί κοντά στά τείχη
της πόλις στις 23 Απριλιου του 303 μ.χ. Χιλιάδες
πολίτες προσκύνησαν τον Χριστιανισμό πρός τιμήν του,
μεταξύ των οποίων καί η αυτοκράτειρα Αλεξάνδρα η
οποία και αυτή αργότερα εκτελέστηκε για τη νέα της
πίστη. Το λείψανο του Γεωργίου επεστραφει στην
Λύδδα για να ταφεί, όπου και σύντομα Χριστιανοί πήγαν
να τον προσκυνήσουν σαν μάρτυρα.
       Μετά το μαρτύριο του ο Γεώργιος
κανονικοποιήθηκε σαν αγιος από τον Πάπα  Γελάσιο τον
Πρώτο το 404 μ.χ. Μέχρι τον 14o αιώνα, ο Αγιος είχε
καθιερωθεί  ως προστάτης Αγιος  της Αγγλικής
βασιλικής οικογένειας Ο Αγιος Γεωργιος είναι 
 ιδιαίτερα αγαπητός  και σεβαστός  Αγιος  στην Ελλάδα.
Ειναι ο προστάτης  Άγιος του Ελληνικού στρατού και
του πεζικού, και επί πλέον ο προστάτης Άγιος πολλών

σώζοντας έτσι τις ζωές πολλών,  
μεταξύ των οποίων και της
κόρης του βασιλιά της Σιληνης.
Οι άνθρωποι αυτής της πόλις 
 ήταν τόσο ευγνώμονες που  όλοι
βαφτίστη-καν και έγιναν
Χριστιανοί.
       Κάποιοι συγγραφείς έχουν
αναφέρει ότι πολλές αφηγήσεις
αυτού του θρύλου του Αγίου
Γεωργίου όπου σκοτώνει τον
δράκο για να σώσει  την
πριγκίπισσα, αντιστοιχούν στον
μύθο του Περσεα στην Ελληνική
μυθολογία, όπου σκότωσε το
θαλάσσιο τέρας για να
ελευθέρωσει την Ανδρομέδα. 
       Η ημέρα του Αγιου Γεωργιου
παραδοσιακα γιορτάζεται στις 23

Απριλίου,  αν όμως η γιορτή πέφτει πριν το Πάσχα,
γιορτάζεται την Δευτέρα του Πασχα. Το 1348 ο
Εδουάρδος III της Αγγλίας επέλεξε τον Αγιο
Γεωργιο σαν τον  προστάτη άγιο για το Τάγμα της
Περικνημιδας (Order of the Garter) και καθιέρωσε
τον κόκκινο σταυρό  επάνω  σε λευκό πεδίο (τον
Σταυρό του Αγίου Γεωργίου), σαν το βασιλικό
λάβαρο.
       Η ευσέβεια και η αφοσίωση του Αγιου  Γεωργίου
στον Χριστιανισμό συνεχίζουν να εμπνέουν έθνη σε
όλο τον κόσμο, σαν δυνατή υπενθύμιση  της αρετής,
της πίστης, του θάρρους και της δύναμης ενάντια
στις αντιξοότητες. Η άρνηση του να απαρνηθεί την
πίστη του τον οδήγησε στην αγιοποίηση του, ως ένα
από τους πιο φημισμένους και σεβαστούς Αγίους
στην ιστορία της  Χριστιανοσύνης και στην
αθανασία.



       One of the most revered and inspiring of all the holy

figures in Christianity, Saint George is widely regarded as

the epitome of knightly virtue and chivalry. From Roman

soldier, to dragon slayer, to martyr, he was eventually

immortalised as a holy saint in the Orthodox Christian

Church, and his tale continues to inspire nations to this day. 

       Born to Christian parents of Greek origin in

Cappadocia, Turkey (previously Asia Minor), in the late 3rd

century, George’s father died for his faith when George was

fourteen, and he and his mother fled to her homeland of

Palestine. George later travelled to Nicomedia and

ascended the military ranks of the Roman army. A pious

and brave soldier, George became personal guard of the

Emperor Diocletian, but his faith remained true.

       George is said to have objected to the Diocletian’s

horrific persecution of the Christians and resigned his

military post in protest. The noble soldier was imprisoned

and tortured, before being beheaded near the city wall on

April 23rd 303. Thousands of citizens converted to

Christianity in his honour, including Empress Alexandra who

was later also executed for her new-found faith. George’s

body was returned to Lydda for burial, where Christians

soon came to honour him as a martyr.

       Following his martyrdom, George became canonised

as a holy saint by Pope Gelsaius 1 in 494 AD. By the 14th

century, the saint had been declared both the patron saint

and the protector of the royal family in England. Saint

George is a particularly loved and venerated Saint in

Greece. He is the patron Saint of the Hellenic Army and

Infantry, as well as the patron Saint of numerous Greek

cities, towns and villages. 

       In the wake of the Crusades, George became a model

of chivalry in works of literature, including medieval

romances, paintings and sculpture, and the myth of Saint

George and the Dragon was born. First recorded in the 11th

century, the most popular version was translated into

English in the 15th century, known as ‘The Golden Legend’. 

The tale depicts Saint George slaying a dragon with his

lance ‘Ascalon’, thus saving the lives of many, including the

King of Silene’s daughter. The people of the city were so

thankful that they became Christians and were all baptised. 

 Some authors have stated that many scenes of the legend

of Saint George's slaying of the dragon to save the princess

correspond to the myth of the slaying of the ‘sea monster’

by Perseus to free Andromeda in Greek mythology. 

 Saint George’s Day is traditionally celebrated on 23rd April,

if, however, the feast occurs before Easter, it is celebrated

on Easter Monday, instead. In 1348 Edward III of England

chose Saint George as the patron saint of his Order of the

Garter, and also took to using a red cross emblazoned on a

white field, the ‘Saint George’s Cross’, as his Royal

Standard.

       Saint George’s piety and his dedication to Christianity

continue to inspire nations across the world as a potent

reminder of the virtues of loyalty, courage and strength in

the face of adversity. His refusal to recant his faith led to his

veneration as one of the most famous and revered saints in

the history of Christianity and ultimately, his immortalisation. 

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

Ekaterina Botziou Pilalis is a Wimbledon author and

illustrator who has published a series of Greek Mythological

chapter books for children. ‘The Adventures of Omicron’

series is available to purchase in paperback from Amazon

worldwide. You can find more information on her website

www.ekaterinabotziou.com

Saint George the
Dragon Slayer 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Η Εκατερίνα Μποτζιού Πιλάλης είναι συγγραφέας και
εικονογράφος του Wimbledon που έχει δημοσιεύσει
μια σειρά βιβλίων ελληνικών μυθολογικών
κεφαλαίων για παιδιά. Η σειρά «Οι περιπέτειες του
Όμικρον» είναι διαθέσιμη για αγορά σε χαρτόδετο
υλικό από την Amazon παγκοσμίως Μπορείτε να
βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο
www.ekaterinabotziou.com

Η ευλογία του Αγίου Γεωργίου και
προστάτου μας να είναι πάντοτε μαζί

με ὀλη την κοινότητα μας. Σας
ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και Καλό

Πάσχα.
 

Λακης και Νιτσα Μενικου οικ



       Είναι σίγουρα μια μεγάλη δοκιμασία αυτή η
προσπάθεια να αποφύγουμε τις υπερβολές και τις
αδυναμίες μας. Αποτελεί όμως μια χειροπιαστή
ευκαιρία στο να καλλιεργήσουμε την ολιγάρκεια και
τον αυτοέλεγχο και έτσι, δαμάζοντας το σώμα να
στραφούμε στον εσωτερικό μας κόσμο, αναζητώντας
την πνευματικότητά του. Καθώς ο άνθρωπος είναι μια
ενότητα σώματος και ψυχής, η άσκηση της νηστείας
οφείλει να περιλαμβάνει και τις δυο αυτές
υποστάσεις για να είναι ολοκληρωμένη κι όχι
τυπολατρική: συνεπώς, η εγκράτεια να συνδυάζεται
με καθαρότητα ψυχής σε επίπεδο σκέψης αλλά και
πράξης, αποξενωμένη από κάθε κακία. 
       Ο συνειδητός πλέον πνευματικός αυτός αγώνας
συνοδεύεται με ένα κύκλο ιδιαίτερων λειτουργικών
ακολουθιών της εκκλησίας που μας προσκαλεί για
προσευχή και κατάνυξη, δημιουργώντας μια
κλιμακούμενη προσδοκία με την οποία τελικά
βιώνουμε το μεγαλείο της Ανάστασης, ανεξάρτητα
από το επίπεδο της πνευματικής ζωής στο οποίο
κινούμαστε.
       Γεγονός είναι πως μόνο μετά από κάποια αποχή
μπορεί κανείς να εκτιμήσει αληθινά αυτά που
στερήθηκε. Ας νηστέψουμε λοιπόν με προσευχή,
υπομονή κι αγάπη.
Καλή Σαρακοστή!

                   γρ. Αντονἰα Παπαϊωάννου

       Η Μεγάλη Σαρακοστή ξεκίνησε και μαζί της η πιο
αυστηρή και μακρά νηστεία της Ορθοδοξίας που
θεσμοθετήθηκε κατά μίμηση της 40ήμερης νηστείας
του Κυρίου μας στην έρημο. Από την Καθαρά Δευτέρα
έως και το Μεγάλο Σάββατο ο γενικός κανόνας είναι
η μη κατανάλωση κρέατος/ψαριού, γαλακτοκομικών,
αβγών αλλά και λαδιού και οίνου, με τα δυο τελευταία
να καταλύονται μόνο το σαββατοκύριακο.
       Αναλόγως με την κατάσταση της υγείας και με
άδεια του πνευματικού, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι
καλύτερο μπορούμε με επιμέλεια και διάκριση,
αποφεύγοντας τις ακρότητες που θα έχουν μάλλον
αντίθετο αποτέλεσμα. O Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος
περιγράφει πως ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του
καθενός, «Όταν επιθυμούμε τα διάφορα φαγητά,
ζητούμε κάτι που είναι μέσα στην φύσι μας. Γι΄ αυτόν
τον λόγο ας χρησιμοποιήσωμε ένα τέχνασμα προς την
πολυμήχανη κοιλία [...]. Ας κόψωμε πρώτα τα λιπαρά,
έπειτα τα ερεθιστικά και έπειτα τα εύγευστα»
δείχνοντας ότι η περιττή επιθυμία της κοιλίας έχει
πολλές διαστάσεις και κάποια βήματα για να την
ελέγξουμε. Είναι λοιπόν μια άσκηση πειθαρχίας που η
εφαρμογή της από την παιδική κι όλας ηλικία
παιδαγωγεί και μας σκληραγωγεί στο να υποτάσσουμε
τα πάθη και τις επιθυμίες μας. 
       Ακόμα κι από επιστημονικής άποψης τα οφέλη
της περιοδικής νηστείας είναι αναγνωρισμένα, καθώς
η χαμηλή σε λιπαρά διατροφή και η υψηλότερη λήψη
φυτικών ινών συμβάλλουν στην προστασία της
καρδιάς και επαναφέρουν το σώμα σε ισορροπία. Η
πληθώρα δε προϊόντων χορτοφαγικής καθιστά ακόμα
πιο εύκολη αυτή την

Νηστεία Τεσσαρακοστής
The Great Lent

       The great period of Lent before Easter has started and

it is marked by the strictest and longest fasting period

(nesteia) in Orthodoxy, commemorating the example of

Christ’s fasting for 40 days in the wilderness. From Clean

Monday until after the Easter Vigil of Holy Saturday, the

general rule calls for abstinence from animal products, dairy,

eggs as well as olive oil and wine, while the latter two may

be consumed on weekends only.

       Relevant to the condition of our health, personal

dynamics and guidance from our spiritual father, we try our

best with diligence and thoughtful awareness, avoiding any

extremities that could bring about the opposite effect. St

John Climacus describes that depending on the individual’s

particularities, one “can use cunning against the

unscrupulous foe […]. Let us for a while deny ourselves

fattening foods, then heating foods and only then what

makes our food pleasant”, showing the different dimensions

of stomach appetite and ways to master it. Lent is hence an 

προσπάθειά μας, σε
σημείο μάλιστα τα
‘σαρακοστιανά’ να
μη ξεχωρίζουν από
τα αρτύσιμα εδέσ-
ματα. Και στα δυο
σημεία, πάντως,
χρειάζεται προσοχή
για να μη χαθεί το
νόημα της ουσίας
της νηστείας μας
και πάρει έναν απλά
διαιτητικό, 
εθιμοτυπικό ή γαστριμαργικό χαρακτήρα. 



exercise of discipline and learning to practice even at a

young age can nurture and strengthen us in restraining our

carnal desires. 

       Even from a scientific standpoint, there are numerous

health benefits in periodic fasting, as it is a diet with lower

intake of fat and higher intake of fibre, which in its own

right, protects from heart disease and bring balance to the

body. The abundance and variety of vegan products, on the

other hand, have made this effort so much more feasible for

us, that one can hardly notice the difference between a

vegetarian (nistisimo) and non-vegetarian version of dishes.

Both points should be treated with due diligence in order to

avoid missing the deeper meaning of Lent and take instead

a mere dietary, customary or culinary character.

       It is certainly a challenging labour to control and avoid

exaggerations as well weaknesses that appear. It provides

us, however, a feasible opportunity to cultivate frugality and

self-discipline, thereby taming the bodily needs to actually 

focus on our inner life and grow spiritually. As human being

means the unity of body and soul, the practice of Lent

ought then to include both substances to be complete and

not formalistic: restraint should be combined with purity of

soul, both in spirit and action, avoiding any vice. This

conscious spiritual struggle is accompanied with a series of

special liturgical services in church, inviting us for prayer and

devotion, which creates an escalated anticipation in order to

experience in full the magnificence of Resurrection,

regardless of our individual spiritual paths.

 Indisputably, only after some short or long abstinence can

one truly appreciate what was given up, and the Great Lent

is a personal preparatory period that eventually brings with

its Easter celebration a sense of truthful inner happiness.

Let us follow it to the best of our abilities with prayer,

patience and love.

Happy Lent! 

Written by Antonia Papaoiannou

Με τες θερμότερες μας ευχές  για ένα λαμπρό και ελπιδοφόρο μέλλον
στα δεδομένα της Εκκλησίας και του σχολείου μας, κἀθως επίσης με την

ευλογία και αγάπη του προστάτη  μας Αγίου Γεωργἰου, καλήν υγεία
και οικογενειακὀν ευτυχἰα σε όλα τα μέλη της κοινότητας μας 
Σας  χαιρετοὐμε και ευχὀμασε κάθε καλἠτερο στην ζωή σας.

 
Πέτρος και Jean Σταυρινιδη

Ευχόμαστε ομὀνοια, ομοθυμία, κάθε επιτυχία και
εκπλήρωση όλων των ευγενών στόχων της Κοινὀτητας και

του Ελληνικού σχολείου του Αγίου Γεωργίου στο Kingston.
 

Οικογένεια Χαραλαμπου και Ειρήνης Χαραλαμπιδη



We send our love and good wishes to
all at the St. Georges Greek Orthodox
Church community, with guidance

and blessings of our Patron Saint
wishing you Kali Anastasi and a happy

St. George's day.
 

Love Harry & Sotiria Yianni

Wishing the Greek Orthodox Community of St George the
Great Martyr a Happy St Georges Day and Kali Anastasi.
May the blessings of St George bring you all health and

happiness always. 
Dimitris and Maria Marcou 

Τις καλύτερες μας ευχές στην Ορθόδοξη Κοινότητα του
Αγίου Γεωργίου. Τα συγχαρητήρια

μας για τα κοινωφελή έργα που επιτελεί. Η ευλογιά του
Αγίου Γεωργίου να είναι πάντοτε
μαζί με όλους μας. Καλόν Πάσχα!

Θεοτόκης και Λουΐζα Χατζηπαυλου

Ο Σωκράτης και η Ευαγγελία Παπακωστα
εύχονται Καλό Πάσχα στην κοινότητα του

Αγίου Γεωργίου

Wishing all of the Greek
Orthodox Community of St

George Kali Anastasi. May the
blessings and guidance of St

George be with all of us. 
 

Christina Zouroudi 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Lenten Calendar

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

3rd Salutations

4th SalutationsSunday of the

Holy Cross

Sunday of St

Climacus

Great Canon of

Andrew of Crete

Akathist Hymn

Sunday of St.

Mary of Egypt

George the 

Great Martyr

Lazarus Saturday

Holy MondayPalm Sunday Holy Tuesday Holy Wednesday Holy Thursday Holy Friday

Strict Fast: Refrain from meat, fish, oil, wine,

dairy, and eggs.

Wine & Oil: Wine and oil are allowed. Refrain

from meat, fish, dairy, and eggs.

Fish, oil and wine are allowed: Refrain from

meat, dairy and eggs.

Γ'ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Σταυροποσ-

κυνἠσεως)

Δ'ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Δ'ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Ἰωἀν. Κλἰμακος)

Μ. ΚΑΝΩΝ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ
ΥΜΝΟΣ

Ε'ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Μαρἰας Αἰγυπτἰας)

ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΥ

Γεωργἰου
Τροπαιοφὀρου

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ Μ. ΤΡΙΤΗ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ Μ. ΠΕΜΠΤΗ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γ'ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Νηστεία: Απέχουν από το κρέας, τα ψάρια, λάδι, κρασί,
γαλακτοκομικά, και τα αυγά.

from goarch.org and the ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2021

Κρασί & λάδι: Το κρασί και το λάδι επιτρέπονται. Αποφύγετε
το κρέας, τo ψάρι, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά.

Το ψάρι, λάδι και κρασί επιτρέπεται: Απέχουν από το
κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά.



Είναι καλύτερο να προετοιμάσετε τη γέμιση από τη νύχτα πριν, ή
τουλάχιστον 5-6 ώρες πριν από το ψήσιμο. Αυτό θα επιτρέψει στο
γέμισμα του τυριού να απορροφήσει τα υγρά συστατικά της Φλαούνας.
Ξεκινήστε τρίβοντας το τυρί. Προσθέστε τα χτυπημένα αυγά, τις
σταφίδες, τη δυόσμο, τη μαστίχα, το μεχλεπι και το σιμιγδάλι και
ανακατέψτε καλά. Καλύψτε το με ένα πανί και τοποθετήστε το στο
ψυγείο ή σε δροσερό μέρος όλη τη νύχτα ή για τουλάχιστον 5-6 ώρες
πριν το ψήσιμο.
Στη συνέχεια είναι η προετοιμασία της ζύμης. Σε ένα μεγάλο μπολ
κοσκινίστε το αλεύρι, προσθέστε το αλάτι, το μπέικιν πάουντερ, το
μεχλεπι, τη μαστίχα και ανακατέψτε καλά. 
Προσθέστε τα υγρά συστατικά στο μείγμα σας που είναι το φυτικό
λίπος και τα αυγά και ανακατέψτε απαλά τη ζύμη της φλαούνας με τα
δάχτυλά σας. Διαλύστε τη μαγιά σε χλιαρό νερό με τη ζάχαρη, ρίξτε
στη ζύμη. Προσέξτε γιατί το νερό σας είναι μόνο χλιαρό και όχι ζεστό
καθώς θα σκοτώσει τη μαγιά σας!
Συνεχίστε να ζυμώνετε τη ζύμη για λίγα λεπτά έως ότου η ζύμη σας να
είναι μαλακή αλλά όχι σαν ψωμί. Εάν η ζύμη είναι πολύ υγρή
προσθέστε λίγο περισσότερο αλεύρι, αλλά προσέξτε να μην το
παρακάνετε γιατί δεν θέλετε η φλαούνα να έχει μείγμα ψωμιού.
Καλύψτε το μείγμα ζύμης με μεμβράνη και αφήστε το να ανέβει για 1-2
ώρες ή έως ότου σχεδόν διπλασιαστεί σε μέγεθος.
Τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση της φλαουνάς σας!
Βγάλτε το μείγμα από το ψυγείο και προσθέστε τα υπόλοιπα συστατικά
του μείγματος. Ανακατέψτε καλά και αφήστε το στην άκρη. Βγάζετέ τη
ζύμη από το μπολ και πλάθετε λεπτά φύλλα. Κόψτε σε ορθογώνια ή
κύκλους 12 επί 12 cm (που θα γίνουν τριγωνικά), περίπου 5 ίντσες σε
κάθε διάσταση. Το πασπαλίζουμε με σουσάμι σε μια μικρή πλάκα με
περίπου το ίδιο μέγεθος με τη ζύμη φλαούνας που έχετε πλάσει. 
Γυρίστε την εξωτερική πλευρά της ζύμης και αλείψετε με αυγό και
πιέστε προς τα κάτω στους σπόρους σουσαμιού. Αυτό θα εξασφαλίσει
ότι το σουσάμι είναι σταθερά ενσωματωμένοι στη ζύμη. Με ένα
κουτάλι μεγάλο σχηματίστε μια μπάλα με το τυρί και τοποθετήστε στο
κέντρο της ζύμης (σουσάμι στραμμένο προς τα έξω). Γυαλίστε τις
άκρες με λίγο πιο χτυπημένο αυγό και διπλώστε, σφίγγοντας τις
γωνίες μαζί για να σχηματίσετε το σχήμα της φλαούνας.
Μόλις διαμορφωθούν όλες οι φλαούνες σας, τοποθετήστε τις σε ένα
ταψί με επίστρωση με λαδόχαρτο, και αφήστε τα να ανυψωθούν για
περίπου 30-45 λεπτά και στη συνέχεια ψήστε σε προ θερμασμένο
φούρνο στους 180C για περίπου 30 λεπτά, ή μέχρι να ροδίσουν. 

Μέθοδος:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Καλό Πάσχα!

Συστατικά - Κάνει 24 
 

Για τη ζύμη Flaouna
• 1000γρ φαρίνα αλεύρι

• 4 αυγά
• 2 κουταλάκια του γλυκού baking

powder
• 2 κουταλάκια του γλυκού μεχλεπι

σε λεπτή σκόνη
• 2 κουταλάκια του γλυκού μαστιχιά

αλεσμένο σε λεπτή σκόνη
• ½ ποτήρι ζάχαρη

• 250γρ φυτικό λίπος (Spry)
• 2 φακελάκια με μαγιά ξηρή

• μια πρέζα αλάτι
• 120 ml ζεστό νερό

 
Για το γέμισμα και το glazing

• 1000γρ τυρί Φλαούνας
• 1/2 φλιτζάνι σιμιγδάλι

• 4 - 6 αυγά
• 2 κουταλάκια του γλυκού baking

powder 
• ½ κουταλάκι του γλυκού μεχλεπι
• 1 κουταλάκι του γλυκού μαστίχα

• 4 κουταλιές της σούπας
ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο

• 240γρ σταφίδες
• 2 αυγά, χτυπημένα ελαφρά (για τo

glazing)
• 1 φλιτζάνι σουσάμι (για τo glazing) 

                                          ΦΛΑΟΎΝΕΣΦΛΑΟΎΝΕΣΦΛΑΟΎΝΕΣ



1000g plain flour

4 eggs

2 tsp baking powder

2 tsp Mahlab ground to a fine

powder

2 tsp Mastic ground to a fine

powder

½ cup of caster sugar

250g vegetable fat (Spry)

2 sachet easy bake yeast

a pinch of salt

120ml warm water

1000g Flaouna cheese 

1/2 cup semolina

4 - 6 eggs

2 tsp baking powder

1/2 tsp mahlab

1 tsp mastic

4 tbsp chopped fresh mint

240 g raisins

2 egg, whisked (for the glazing)

1 cup sesame seeds (for the

glazing)

Ingredients – Makes 24

 

For the Flaouna Dough

 

For the filling and glazing

 

It is best to prepare the filling from the night before or at least 5-6 hours before

baking. This will allow the cheese filling to absorb the liquid flaouna ingredients.

Start off by grating the cheese as fine as you possibly can. Add the beaten eggs,

the raisins, the mint, the mastic, mahlab and the semolina and mix thoroughly.

Cover it with a cloth and place in the fridge or somewhere cool overnight or for at

least 5-6 hours before baking.

Next is the preparation of the dough. In a large bowl sift the flour, add the salt,

baking powder, the mahlab, mastic and mix thoroughly.

Add the liquid ingredients to your mixture which is the vegetable fat and eggs and

gently mix the flaouna dough with your fingers. Dissolve the yeast in the warm

water with the sugar, pour into the dough. Be careful, for your water is only

lukewarm and not hot as it will kill your yeast.

Continue kneading the dough for a few minutes until the texture is firm but not

bread-like. If the dough is too wet add a little more flour but be careful not to

overdo it as you don’t want the flaouna to have a bread-like texture. Cover the

dough mix with some cling film and let it rise for 1-2 hours or until it has almost

doubled in size.

Now it is time to start assembling your flaouna. Get the filling mixture out of the

fridge and add the remaining mixture ingredients. Mix thoroughly and set it aside.

Pour the flaouna dough out of the bowl and roll out in thin sheets. Cut into 12 by

12 cm rectangles or circles (which will become triangular), about 5 inches in each

dimension. Sprinkle the sesame seeds on a small plate with approximately the

same size as the flaouna dough that you have rolled out. 

Glaze the outer side of the flaouna dough with the whisked eggs and press it

down on the sesame seeds. That will ensure that the seeds are firmly embedded

in the dough. Grab a handful of the cheese filling and form a ball. Place in the

centre of the dough (sesame seeds facing outwards), glaze the edges with a little

more whisked egg and fold, pinching the corners together to form the flaouna

shape.

Once all your flaounes are shaped, place them on a baking tray lined with grease

proof paper, let them rise for about 30-45 minutes and then bake in a pre-heated

oven at 180C for about 30 minutes, or until golden brown. Happy Easter!

Method:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

         FLAOUNESFLAOUNESFLAOUNES

WITH OUR BEST WISHES FOR A HAPPY & BLESSED
EASTER TO THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF

SAINT GEORGE
 

ANDROS & MAGDA SAVVAS



       Ήθη και έθιμα της Ελλάδος και της Κύπρου
μέσα από τα μάτια του μαθητή Χρήστου Λούκα.
         Τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις του λαού
μας και της πατρίδας μας είναι ένας πολύ
σημαντικός τομέας της πολιτισμικής μας
κληρονομιάς, είναι κομμάτι της ελληνικότητάς
μας, των αναμνήσεων μας, των δεσμών μας με
τους τόπους μας, κομμάτι του εαυτού μας.
   Τα έθιμα αυτά μας ακολουθούν και μας
συντροφεύουν εντός και εκτός πατρίδας,
ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε μακριά, και είναι
αυτή η αισθηματική δυνατή αλυσίδα που
συνδέει, με ατσάλινο τρόπο, κάθε έλληνα με
τις ρίζες του. Είναι υποχρέωσή μας να
περάσουμε όλα αυτά στα παιδιά μας,
υποχρέωση και καθήκον μας μέγιστο. 
    Το Ελληνικό μας σχολείο είναι εδώ για να
δυναμώσει αυτούς τους δεσμούς, να ενισχύσει
και να επισφραγίσει την ταύτιση με τα μέρη
που αφήσαμε, αλλά και να δώσει την
δυνατότητα στα παιδιά μας, να μπορούν να
εκφράσουν τις σκέψεις τους, με άριστα
ελληνικά και μάλιστα με λογοτεχνικό τρόπο,
με την δική τους γλώσσα ,στολισμένα με
άριστη δομή έκθεσης, επιπέδου A level και
GCSE. 
       Στην έκθεση που ακολουθεί, ο Χρήστος
Λούκα, μαθητής του σχολείου μας, στην τάξη
του Gcse 2, αρχές Ιανουαρίου, με άριστο
περιγραφικό τρόπο, εκφραστικότητα και
συναίσθημα, ανοίγει μπροστά στα μάτια μας
την εικόνα της Πρωτοχρονιάς. Δεν γίνεται να
μην διακρίνουμε μέσα από μια άρτια δομή, την
νοσταλγία, το ήθος, την ψυχή, την ευαισθησία,
την αγάπη για την πατρίδα, την σύνδεση του με
τα ήθη και τα έθιμα, την σύνδεσή του με την
οικογένειά του και την σύνδεσή του με την
γενέτειρα των γονιών του.
       Θα ακολουθήσουν εκθέσεις μαθητών για
το ίδιο ή παρόμοια θέματα, για να θαυμάσουμε
και συγχρόνως να αισθανθούμε υπερηφάνεια
για τους μαθητές και τους δασκάλους του
σχολείου του Αγίου Γεωργίου, που
καλλιεργούν με περισσό ζήλο, το περιβόλι της
μάθησης.

       Συγχαρητήρια λοιπόν στον Χρήστο Λούκα αλλά και στον
Δρ Μιχαλη Τζανάκη, δάσκαλο των GCSE για την θαυμάσια
δουλειά τους προς την αριστεία.

H ΓΩΝΙΆH ΓΩΝΙΆH ΓΩΝΙΆ   ΤΟΥΤΟΥΤΟΥ
   ΣΧΟΛΕΊΟΥΣΧΟΛΕΊΟΥΣΧΟΛΕΊΟΥ

SCHOOLSCHOOLSCHOOL
CORNERCORNERCORNER

https://www.edon.org.cy/index.php/arxio/anak-edon/114-dik-antilipsi/istoria/978-o-agwnas-tis-eoka
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       Η 1η Απριλίου είναι μία σημαντική εθνική γιορτή
για τη Κύπρο, μια μέρα που σημάδεψε την ιστορία του
νησιού και τελικά έφερε την ανεξαρτησία του.Την
ημέρα αυτή, το 1955, οι Κύπριοι, ξεκίνησαν τον αγώνα
εναντίον των Άγγλων για την ελευθερία ο οποίος
διήρκησε τέσσερα χρόνια. Η δίψα για απελευθέρωση
από τον αγγλικό ζυγό και η ένωση με την Ελλάδα,
ξεσήκωσαν τον κυπριακό λαό. 
       Με επακόλουθο τη δημιουργία της μυστικής
οργάνωσης με το όνομα Ε.Ο.Κ.Α δηλαδή Εθνική
Οργάνωση Κύπριων Αγωνιστών. Αρχηγοί του αγώνα
ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο στρατηγός
Γεώργιος Δρίβα Διγενής. 
       Ξημερώματα της 1ης 
Απριλίου ο κόσμος ξύπν-
ησε από τις εκκωφαντ-
ικές εκρήξεις. Οι βόμβες 
ξάφνιασαν τους κατακτ-
ητές και την ίδια μέρα 
κυκλοφορούν φυλλάδια 
υπό την μορφή προκήρ-
υξης, που ενημέρωνε τον 
κυπριακό λαό για το σκοπό 
του Αγώνα αλλά την 
ίδια ώρα παρακινούσε 
τους πολίτες να πολεμή-
σουν για την ελευθερία 
της Κύπρου. 
       Όσο περνούσε ο καιρός ο αγώνας είχε εξαπλωθεί
παντού, στις πόλεις και στα χωριά, στα βουνά και
στους κάμπους. Οι αγωνιστές έστηναν ενέδρες και
ανατίναζαν με βόμβες τα οχήματα μάχης των
κατακτητών. Στα βουνά γίνονταν σκληρές μάχης και
στις πόλεις γίνονταν διαδηλώσεις από τους μαθητές.
       Οι Άγγλοι έβαζαν τους κατοίκους των χωριών σε
“κέρφιου” δηλαδή κατ ̓οίκον περιορισμό. Για πολλές
μέρες δεν επέτρεπαν σε κανένα να βγει από το σπίτι
του, στις πόλεις δε έκαναν “μπλόκα” και χτυπούσαν
βάναυσα όσους βρίσκανε στο δρόμο που δεν
υπάκουαν.
       Στις 3 Μαρτίου 1957, στο Μαχαιρά ο Γρηγόρης
Αυξεντίου, ο υπαρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α γνωστός με το
ψευδώνυμο “Ζήδρος”, μαζί με τους συντρόφους του
περικυκλώθηκαν στο κρησφύγετό του. 
Στους συντρόφους του είπε να παραδοθούν, αλλά
αυτός όμως έμεινε πίσω και αγωνίστηκε για πολλές 

       Στο Λιοπέτρι, τέσσερα παλικάρια, περικυκλ-
ώθηκαν σε ένα αχυρώνα. Ο Χρήστος Σαμάρας, ο
Φώτης Πίττας, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Ανδρέας
Κάρυος. Η μάχη συνεχίστηκε για αρκετές ώρες μέχρι
που και τα τέσσερα παλικάρια βγήκαν από τον
αχυρώνα πολεμώντας και έπεσαν ηρωικά. 
       Κυριάκος Μάτσης άλλη μια ηρωική μορφή του
απελευθερωτικού αγώνα, το κρησφύγετο του οποίου
περικυκλώθηκε και ανατινάχθηκε από τις βρετανικές
δυνάμεις. 
       Εκατοντάδες ήταν οι αγωνιστές που έχασαν τη
ζωή τους σε μάχης, ενέδρες, βασανιστήρια και
κάποιοι οδηγήθηκαν από τους Βρετανούς στην αγχόνη
κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού Αγώνα της
Ε.Ο.Κ.Α.
       Εδώ είναι τα ονόματα των εννέα θαρραλέων
ηρώων που αντίκρισαν την αγχόνη μα δεν λύγισαν:
Μιχάλης Καραολής, Ανδρέας Δημητρίου, Ανδρέας
Ζάκος, Ιάκωβος Πατάτσος, Χαρίλαος Μιχαήλ, Μιχαήλ
Κουτσόφτας, Ανδρέας Παναγίδης, Στέλιος
Μαυρομμάτης και Ευαγόρας Παλληκαρίδης. 

“Εψές πουρνό μεσάνυχτα στης φυλακής τη μάντρα μες
στης κρεμάλας τη θηλειά σπαρτάραγε ο Βαγόρας.
Σπαρτάρησε, ξεψύχησε, δεν τ’ άκουσε κανένας......” 

 Οι απαγχονισθέντες τάφηκαν στο χώρο των
φυλακών

Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ - 1η
Απριλίου 1955

ώρες και τελικά βρήκε μαρτυρικό θάνατο βάζοντας
του φωτιά. Το ακόλουθο απόσπασμα είναι από το
ποίημα που έγραψε η Αντωνού Αυξεντίου μητέρα του
ήρωα, για να τιμήσει τον θάνατο του γιου της. 

“...Χαλάλιν της Πατρίδας μου ο γιος μου, η ζωή μου,
τζι αφού εν επαραδόθηκεν τζι έμεινεν τζι
εσκοτώθηκεν ας έσιει την ευτζιήν μου....” 

https://www.edon.org.cy/index.php/arxio/anak-edon/114-dik-antilipsi/istoria/978-o-agwnas-tis-eoka


φυλακών γνωστά ως «Φυλακισμένα Μνήματα» μαζί με
τους Γρηγόρη Αυξεντίου, Κυριάκο Μάτση, Στυλιανό
Λένα και Μάρκο Δράκο. 
  Αυξεντίου, Μάτσης, Λεωνίδας, Κολοκοτρώνης,
Μαχαιράς, Σπέτσες, Δίκωμο, Μεσολόγγι, Λιοπέτρι. 
       Όπου υπάρχει ζυγός, πόνος, καταπίεση πάντα θα
υπάρχουν ήρωες που θα σηκώσουν το ανάστημα για να
αγωνιστούν για την ελευθερία. Οι αγώνες τους
έγραψαν σελίδες δόξας στην Κύπρο. 
       Είθε η μνήμη τους να είναι αιώνια και τα ονόματα
τους να αντηχούν στους αιώνες. 
γρ Ελένη Σεργίου, Εκπαιδευτικός 

1st April
1955

       April 1st is an important national

celebration for Cyprus which marked the history of the

island’s independence. On this day, in 1955, the Cypriots

began their fight for freedom which lasted for four years.

The thirst for liberation from the English oppression and the

union with Greece, roused the Cypriot people. 

       This led to the creation of a secret organisation called

E.O.K.A, the National Organisation of Cypriot Fighters. The

leaders of the struggle were Archbishop Makarios and

General George Griva Digenis. 

       In the early morning hours of April 1st, people were

awoken by loud explosions. This was a surprise attack on

the occupiers. On the same day, leaflets were circulated in

the form of a proclamation, informing the Cypriot people

about the purpose of the uprising and urging the citizens to

fight for the freedom of Cyprus. 

       As time went on the fight spread everywhere, in the

cities and villages, in the mountains and on the plains. The

Cypriot soldiers ambushed the British army, blowing up

their combat vehicles. In the mountains there were fierce

battles and in the cities there were demonstrations by

students. 

       In the villages the British army put the villagers under

curfew. For many days no one was allowed to leave their

homes. While in the cities the army made blockades and

would beat any citizens who dared venture onto the streets. 

       On the 3rd of March, 1957, in Machaira, Grigoris

Afxentiou, known by the nickname “Zidros”, the deputy

leader of E.O.K.A. along with his comrades were trapped in

their hiding place. Afxentiou turned to his men and

commanded them to give themselves up whilst he stayed

ehind and valiantly fought hour after hour, until he 

succumbed to the dynamite and the petrol. 

       The following extract from the poem that Antonou

Afxentiou wrote to commemorate her son’s death, shows

the sacrifice Afxentiou made for his motherland. 

“.... All for you my motherland, my son, my life and because

he would not surrender he stayed and died. My blessing

unto him....” 

 In Liopetri, four young Cypriot men were surrounded in a

       Another heroic figure of the liberation struggle was

also Kyriakos Matsis, whose hideout was surrounded and

blown up by British forces. 

       During the E.O.K.A Liberation Struggle, hundreds of

fighters lost their lives in battles, ambushes and some were

led by the British to the gallows. 

       Here are the names of the nine brave heroes who

faced the gallows:

Michalis Karaolis, Andreas Dimitriou, Andreas Zakos,

Iakovos Patatsos, Charilaos Michael, Michael Koutsoftas,

Andreas Panagidis, Stelios Mavrommatis and Evagoras

Pallikaridis. 

“Last night, in the early morning hours in the prison

complex, in the hangman’s noose Vagoras was dying. His

body spasming, as his soul left him, nobody there to hear it

...... “ 

       The bodies of the nine men were buried in the prison

grounds, known as “Filakismena Mnimata” along with

Grigoris Afxentiou, Kyriakos Matsis, Stylianos Lenas and

Markos Drakos.

       Afxentiou, Matsis, Leonidas, Kolokotronis, Machairas,

Spetses, Dikomo, Mesologgi, Liopetri. 

       Wherever there is oppression there will always be

heroes to rise up to fight for freedom. The actions of these

heroes changed the history books of Cyprus. 

Their names will echo in the ages and their memory will be

eternal. 

Written by Eleni Sergiou, Teacher

barn.

Christos Samaras,

Fotis Pittas, Elias

Papakyriakou and

Andreas Karyos. The

battle continued for

hours until all four

men came out of

the barn fighting and

died heroically.



ΖΩΓΡΑΦ'IΕΣ

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

Οur best wishes to the Greek Community of St. George,
Kingston and every success for the Future and we

congratulate St. George's Greek School for its high standard
of education.

 
Andreas and Lenia Agridiotis

Χρωματίστε τον Άγιο Γεώργιο να
νικάει το δράκο

Colour in St. George slaying
the dragon


