Αγιασμός στο Ελληνικό Σχολείο Ashmole του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Ashmole ο
καθιερωμένος αγιασμός με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2017-2018.
Ο Αγιασμός τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ.
Γρηγόριο. Στον αγιασμό παρέστησαν η κ. Theresa Villiers, Μέλος του Κοινοβουλίου, η κ. Kathy
Levine, τοπικός Σύμβουλος, ο κ. Ανδρέας Χειμώνας, πρόεδρος της ΟΕΣΕΚΑ, ο κ. Παναγιώτης
Γιακουμή, πρόεδρος του ΣΕΓ, τα παιδιά, το εκπαιδευτικό προσωπικό και γονείς.
Ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε τα παιδιά, όλους τους παρευρισκομένους και τέλος τους εκπαιδευτικούς
και τους έδωσε τις πολύτιμες συμβουλές του, ώστε ανιδιοτελώς και με αγάπη να εξακολουθήσουν να
επιτελούν το έργο τους για μια ακόμα σχολική χρονιά. Αναφέρθηκε στο δύσκολο έργο των δασκάλων
και των γονέων της κοινότητας και τους συνεχάρη για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν για το
σχολείο. Τόνισε ότι στόχοι όλων μας οφείλουν να είναι η επαφή των παιδιών μας με την θρησκευτική
και πολιτιστική τους παράδοση, η εκμάθηση της γλώσσας και η διαιώνιση της κουλτούρας των
προγόνων μας και η ευημερία τους στη χώρα στην οποία ζουν.
Στη συνέχεια προχώρησε σε θερμές ευχές και ευλόγησε τον κάθε μαθητή και μαθήτρια καθώς και τους
εκπαιδευτικούς.
Η διευθύντρια του σχολείου κ. Νίκη Ανδρέου σε σύντομη ομιλία της καλωσόρισε όλους τους
παρευρισκομένους και εξέφρασε την ευχή για μια καλή, χαρούμενη και δημιουργική σχολική
χρονιά.
Η κ. Theresa Villiers ευχαρίστησε για την πρόσκληση και ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε όλα
τα παιδιά. Αναφέρθηκε στη σημασία των παροικιών σχολείων για την Ελληνική και Κυπριακή
κοινότητα και εξέφρασε το θαυμασμό της για την ακούραστη προσπάθεια γονέων και
εκπαιδευτικών να κρατήσουν ζωντανή την πλούσια κληρονομιά μας. Τέλος, ευχήθηκε καλή πρόοδο
στους μαθητές και καλή συνέχεια στην προσπάθεια όλων όσων κοπάζουν για να διατηρηθεί η
γλώσσα και πολιτισμική ταυτότητα των Ελλήνων και Κυπρίων του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τέλος, οι καλεσμένοι ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου και είχαν την ευκαιρία να
θαυμάσουν την εξαιρετική δουλειά και τις ευφάνταστες εργασίες για τον Αγιασμό και την έναρξη
της σχολικής χρονιάς, που παρουσίασαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου, με την
ενθάρρυνση και καθοδήγηση των δασκάλων τους.

Στη τρίτη φωτογραφία είναι- Αντρέας Χειμώνας Πρόεδρος ΟΕΣΕΚΑ, Παναγιώτης Γιακουμή
Πρόεδρος ΣΕΓ, Theresa Villiers βουλευτής της περιοχής του σχολείου, Σεβασμιότατος
Αρχιεπίσκοπος κκ Γρηγόριος, κα Νίκη Αντρέου Διευθύντρια, κα Άντρεα Αντρέου, κα
Χρυστάλλα Στεφάνου πρόεδρος και αντιπρόεδρος της σχολικής επιτροπής, κα Kathy Levine
τοπικός σύμβουλος.

