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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
Στις 06 και 7 Μαρτίου, 2018 πραγματοποιήθηκαν στα Ε.Π.Σ. Walker και Rushcroft επισκέψεις
από τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, Δρα Σόφη Ιωάννου-Γεωργίου, η οποία συνοδευόταν από την Προϊσταμένη της
Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, Επιθεωρήτρια κα Μαρία Παπαλούκα. Οι δύο
Επιθεωρήτριες είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τα παιδιά κατά τη διάρκεια της
συγκέντρωσης, επισκέφθηκαν τις τάξεις και είδαν τα παιδιά να εργάζονται, μίλησαν τόσο με
την Επιτροπή Γονέων όσο και με τη Διευθύντρια του σχολείου, Δρα Λουκία Κωνσταντίνου,
σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων και προσέφεραν τη δική τους θετική ανατροφοδότηση.
Oι δύο επιθεωρήτριες συμμετείχαν στη συνεδρίαση του προσωπικού του Ε.Π.Σ. σχολείου
Walker, συνομίλησαν με τους εκπαιδευτικούς και εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη
δουλειά που γίνεται στο σχολείο.

Επίσκεψη στο σχολείο Walker

Συνάντηση με τον Επίσκοπο Τροπαίου Αθανάσιο.

Γεύμα εργασίας με τους εκπαιδευτικούς της ΚΕΑ

Η Ελληνοκύπρια Άντρια Ζαφειράκου ανακηρύχθηκε
Καλύτερη Δασκάλα στον κόσμο

Καλύτερη δασκάλα του κόσμου ανακηρύχθηκε
φέτος η Ελληνοκύπρια Άντρια Ζαφειράκου και
κέρδισε το βραβείο Global Teacher του Varkey
Foundation, στο Ντουμπάι.
Andria Zafirakou, a teacher of Greek-Cypriot
origin from north London has been announced as
the first British winner of a prize for the world’s
best teacher. She was presented with the fourth
annual Varkey Foundation Global Teacher prize
in Dubai.
Bravo! We are all proud of her.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR
01.04. 2018

Η Γιορτή της Μητέρας στο Ε.Π.Σ Queenswell.

Εθνική Επέτειος
1ης Απριλίου 1955

02.04.2018
Παγκόσμια Ημέρα αυτισμού

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

30.03 - 13. 04. 2018
Διακοπές του Πάσχα

14.04.2018
Πρώτη μέρα Γ΄
Τρίμηνου
22.04.2018
Εργαστήρι Μουσικής για
παιδιά και εφήβους
29.04.2018
Εκπαιδευτικό Συνέδριο
στο Birmingham

Το Βρετανικό Μουσείο παρουσίασε σε έκθεση κάρτες που έχουν
φτιάξει τα παιδιά των Ε.Π.Σ με θέμα τις διακοπές στην Ελλάδα στα
πλαίσια της έκθεσης του Έλληνα ζωγράφου Νίκου Χατζηκυριάκου στο
Γκίκα Βρετανικό Μουσείο.
Παιδιά από τα σχολεία Αγ. Παντελεήμονα και Windsor αναγνωρίζουν
τις δικές τους κάρτες. Μαζί τους η εκπαιδευτικός κα Φωτεινή Κωστή
και η Επιθεωρήτρια κα Μαρία Παπαλούκα.
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Εορτασμοί των Εθνικών
Επετείων της 25ης Μαρτίου
1821 και της 1ης Απριλίου 1955

Ε.Π.Σ. Shefield

Ε.Π.Σ. Αγίου Νικολάου,
Acton

Ε.Π.Σ Goffs
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Ε.Π.Σ Αγίας Σοφίας

Ε.Π.Σ. Αποστόλου Ανδρέα,
Birmingham

ΕΠΣ Αγ. Δημητρίου
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Ο Παμπαροικιακός εορτασμός για τις εθνικές επετείους της 25ης
Μαρτίου και της 1ης Απριλίου 2018, που διοργάνωσε η Εθνική
Κυπριακή Ομοσπονδία. Επίσημος ομιλητής ήταν ο Υφυπουργός
Εξωτερικών και Υπεύθυνος Απόδημου Ελληνισμού κ. Τέρενς-Νικόλαος
Κουίκ. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που περιλάμβανε, έλαβαν μέρος
παιδιά των ελληνικών σχολείων της Παροικίας μας. Το Θεατρικό
Εργαστήρι της ΚΕΑ έλαβε μέρος με το θεατρικό ‘‘Γεννήθηκα το 1821’’
και ποίημα για του απαγχονισθέντες ήρωες του 1955. Το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα παρουσίασε η εκπαιδευτικός της ΚΕΑ κα Άννα Αντωνίου.

Ο ομιλητής κ. Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ
Βραβευθέντες μαθητές του Διαγωνισμού
Ζωγραφικής με θέμα τις Εθνικές Επετείους

Παιδιά του Θεατρικού Εργαστηρίου της ΚΕΑ
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To Ε.Π.Σ. Αγίου Νεοφύτου στο Νορθάμπτον συμμετείχε στην πολιτιστική εκδήλωση του
ANSS (Northampton Association of supplementary Schools).

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΣ

Ε.Π.Σ. Αγ. Ιωάννη Βαπτιστή

Ε.Π.Σ. Αποστόλου Ανδρέα, Birmingham
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Επίσκεψη της
Επιθεωρήτριας –
Προϊσταμένης της ΚΕΑ
κ. Μαρίας Παπαλούκα
στο ημερήσιο σχολείο
Αγίου Κυπριανού

Πρόσκληση σε Εκπαιδευτικό Συνέδριο στο Birmingham για τους
εκπαιδευτικούς των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων
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Μεγάλες Γιορτές

Η Λαμπρή

31.3. 2018
Σάββατο του Λαζάρου

Να την η Λαμπρή με τα λουλούδια
κόψετε, παιδιά, την πασχαλιά

01.4.2018
Κυριακή των Βαΐων

02.4.2018 – 07.4.2018

Μεγάλη Εβδομάδα

08.4.2018
Άγιο Πάσχα

κι όλα με χαρές και με τραγούδια
τρέξετε ν’ αλλάξουμε φιλιά.
Σήμαντρα γλυκά βαρούν ακόμα
και μοσχοβολούν οι εκκλησιές
μόσχος τα φιλιά στο κάθε στόμα
τα φιλιά της άνοιξης δροσιές.
Πάμε να στρωθούμε στο χορτάρι
και τ’ αρνί μας ψήνεται σιγά
και με της Ανάστασης τη χάρη

13.4.2018
Ζωοδόχου πηγής

φέρτε να τσουγκρίσουμε τ’ αυγά.
Στέλιος Σπεράντζας

15.4.2018
Απίστου Θωμά
23.4.2018
Αγίου Γεωργίου
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Η συμβουλή μας
Σχετικά με το παιδί που θέλει να κερδίζει πάντα - Πώς να αποδεχθεί την ιδέα της ήττας;
Είναι περίοδοι που τα παιδιά – κυρίως τα αγόρια – περνούν φάση έντονης ανταγωνιστικότητας,
εγωκεντρισμού και επιθυμίας για πρωτιά. Θέλουν να κερδίζουν πάντα, θεωρούν ότι είναι οι καλύτεροι στα
παιγνίδια και δε μπορούν με τίποτε να δεχθούν την ήττα. Είτε παίζουν με τα αδέλφια τους είτε με φίλους
είτε με τους γονείς, θέλουν πάντα αυτά να κερδίζουν, ακόμη και αν ξέρουν ότι δεν άξιζαν τη νίκη.
Η αίσθηση της πρωτιάς, τους ικανοποιεί περισσότερο από την αίσθηση της αξίας. Βέβαια, μπορεί σε
γενικές γραμμές να πρόκειται για μια φάση που θα περάσει, όμως, μέχρι να συμβεί αυτό, ελλοχεύει ο
κίνδυνος να επηρεαστεί η σχέση του παιδιού με τους φίλους του, αφού κανένα παιδάκι το ίδιο
ανταγωνιστικό με το δικό σας και που θέλει και αυτό τη νίκη, θα δεχτεί τις γνωστές «ζαβολιές».
Έτσι, το παιδί κινδυνεύει να μείνει μόνο και να μην έχει φίλους να παίξει. Επίσης, εξίσου βασικό είναι
πως δε θα μάθει ότι στη ζωή υπάρχει η νίκη και η ήττα, η επιτυχία και η αποτυχία. Σε αυτό ακριβώς το
σημείο οι γονείς θα πρέπει να δώσουν σημασία στη συμπεριφορά του παιδιού τους και να επέμβουν
δραστικά, ώστε να την αντιμετωπίσουν.
Πώς να το αντιμετωπίσετε:
Αρχικά, θα πρέπει πρώτα εσείς οι ίδιοι να μη ζητάτε από το παιδί σας
νίκες και πρωτιές. Διδάξτε του ότι υπάρχει και η ήττα και η αποτυχία.
Κάντε του σαφές ότι στα δύο αυτά ενδεχόμενα, δεν αλλάζει η άποψη σας
για τις δυνατότητες του, ούτε μειώνεται η αγάπη σας για εκείνο. Πολλές
φορές το παιδί επιδιώκει τη νίκη, φοβούμενο ότι θα σας απογοητεύσει.
Αφήστε το να βιώσει την αποτυχία. Επιβραβεύστε το ακόμα και όταν δε
φέρνει την πρωτιά, εξηγώντας ότι σημασία έχει η πραγματική
προσπάθεια.
Όταν παίζετε μαζί, μην το αφήνετε να κερδίζει για να γλιτώσετε μετά τη γκρίνια ή για να μην το
στεναχωρήσετε. Παίξτε δίκαια και αφήστε το να χάσει. Ακόμη και αν φωνάζει ότι δεν ήταν δίκαιο που
έχασε, μην υποχωρείτε. Όταν ηρεμήσει, εξηγήστε του με ζεστό τόνο τη σημασία της ήττας και πως είναι
καλύτερα μία δίκαιη ήττα από μία άδικη νίκη. Αυτό, μπορεί να το καταλάβει καλύτερα, αν κερδίσετε εσείς
με ζαβολιά, οπότε θα μπορέσετε να του εξηγήσετε ότι κάπως έτσι νιώθουν οι φίλοι του, όταν χάνουν άδικα
από εκείνο.
Όταν χάνετε από το παιδί στα παιχνίδια σας, συγχαρείτε το και
δείξτε χαρούμενοι για τη νίκη του, αφού την άξιζε. Δείξτε του ότι δε
σας πείραξε η ήττα και ότι για εσάς μετράει περισσότερο ότι
παίξατε, περάσατε χρόνο μαζί και διασκεδάσατε.
Συγχαρείτε τη νίκη και την ήττα, αλλά με μέτρο. Μην υπερεκτιμάτε
ούτε το ένα αποτέλεσμα, ούτε το άλλο. Τονίστε περισσότερο την
προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα.
Τα παιδιά από μικρή ηλικία πρέπει να μάθουν ότι η νίκη και η
επιτυχία έρχονται μέσα από την προσπάθεια. Ούτε χαρίζονται, ούτε
τις «κλέβεις».
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OUR ADVICE
About the child who always wants to win - How to accept the idea of defeat?

There are periods when children - especially boys - are going through a phase of intense
competitiveness, self-centeredness and willingness to be first. They always want to win, they think
they are the best in the games and can not accept the defeat.
Whether playing with their siblings or with friends or parents,
they always want to win, even if they know they did not
deserve victory.
The feeling of coming first is more satisfying than the sense
of value. Of course, this may be a phase that will pass, but
until that happens, there is a risk that the child's relationship
with his friends will be affected, since none of his friends
would like losing or cheating either.
So, chances are that child is staying alone and not having
enough friends to play. Also of the same importance it the
fact that he will not learn that in life there are moments of victory and defeat, success and failure. At
this point, parents should notice their child's behaviour and intervene properly to deal with the
situation.
How to deal with it

•Initially, as parents you should minimize the "competitive urge 'to win' among your children. Teach

them that there is defeat and failure. Make it clear that in these two incidents, your attitude will not
change, nor the love about them will be decreased. In many occasions, a child seeks victory, fearing he
will disappoint his parents.

•Let them experience failure. Reward them, even when they
do not come first, explaining that the real effort is important.

•When you play together, do not let your child win aiming at

protecting yourself from nagging or because you don’t want
to upset him. Play fairly and let your child experience losing,
too. Even if he claims that it was not right for him to lose, do
not give up. When your child is in a relaxed mode, explain to
him in a warm tone the importance of defeat and how
preferable is a fair defeat than an unfair victory. This can be
better understood if you win unfairly and show to him that this is how his friends feel when they lose
on cheating.

•When you lose from your child in your games, congratulate him and express yourself by being happy
for his victory, since he deserved it. Show him that your defeat did not matter and that it is more
important for you to play with him, spend time together and have fun.

Also, praise his ways to victory and defeat, but do not exaggerate. Do not overestimate either victory
or defeat. Highlight the effort rather than the result.
From an early age, all children must learn that victory and success demand effort. They should take
nothing for granted and always do their best.
Πηγή: http://www.mothersblog.gr/paidi/psyxologia/story/47656/to-paidi-sas-de-thelei-na-xanei-pote-pos-na-to-symfiliosetekai-me-tin-itta
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1η Απριλίου 1955
Από το 1898 η Κύπρος ήταν αποικία της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1955 οι Ελληνοκύπριοι επειδή
έβλεπαν ότι οι Άγγλοι δεν είχαν σκοπό να δώσουν την ανεξαρτησία στην Κύπρο, αποφάσισαν να
αποτινάξουν τον Αγγλικό ζυγό, με ένοπλο αγώνα και ίδρυσαν την ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση
Κυπρίων Αγωνιστών).
Την 1η Απριλίου ξεκίνησε ο ένοπλος αγώνας, ο οποίος κράτησε
μέχρι το 1959. Πολλοί αγωνιστές πότισαν με το αίμα τους το
δέντρο της ελευθερίας. `Αλλοι φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν,
εκτελέστηκαν. `Ομως ότι και αν έκαναν οι κατακτητές δεν
λύγισαν τον Κυπριακό λαό, ο οποίος πολέμησε όπως μπορούσε για
την πολυπόθητη λευτεριά.
Πολέμησαν γενναία οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ και πολλοί έδωσαν
ακόμα και τη ζωή τους για την πατρίδα μας. Η θυσία τους όμως
δεν πήγε χαμένη. Αν και ο προαιώνιος πόθος των Κυπρίων για
΄Ενωση με την Ελλάδα δεν εκπληρώθηκε, το 1960 η Κύπρος ανακηρύχτηκε ανεξάρτητο κράτος.

1st April 1955
From 1898 Cyprus was a colony of Great Britain. In 1955, the Greek Cypriots, because they saw that
the British government were not going to give independence to Cyprus, started an armed struggle
against them and thus EOKA (National Organization of Cypriot Fighters) was formed.
The armed struggle began 1st April 1955 and lasted until 1959. Many fighters were imprisoned,
tortured or executed. But the colonial governor did not
break the Cypriot people, who fought for their freedom.
The fighters of EOKA fought bravely, and many gave
their lives for our homeland. But their sacrifice was not
lost. Although the desire of the Greek Cypriot people for
Union with Greece was not fulfilled, Cyprus was declared
an independent state in August, 1960.
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Ήθη και έθιμα του τόπου μας
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Την Κυριακή συνηθίζεται οι συγγενείς και οι φίλοι να μαζεύονται σε ένα σπίτι, να γιορτάζουν και να
διασκεδάζουν παίζοντας πασχαλινά παραδοσιακά παιχνίδια. Τη Δευτέρα του Πάσχα συνηθίζεται όλοι οι
συγχωριανοί να μαζεύονται στην αυλή της εκκλησίας ή του σχολείου, ή ακόμα και σε μια μεγάλη πλατεία του
χωριού και να παίζουν τα παιχνίδια αυτά:
* ΑΥΓΟΥΛΟΔΡΟΜΙΕΣ
Οι διαγωνιζόμενοι κρατούν με το στόμα ένα κουτάλι, το οποίο έχει μέσα ένα
κόκκινο αυγό, και διαγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα φτάσει πρώτος στο
τέρμα και θα έχει ακόμα το αυγό στο κουτάλι. Όποιος ρίξει το αυγό από το
κουτάλι βγαίνει αμέσως από τον αγώνα.
* ΤΟ ΑΥΓΟ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
Πάνω σε ένα μακρύ ξύλο κρεμμάζεται ένα κόκκινο αυγό με ένα σπάγγο.
Κάποιος κρατάει το ξύλο και περιστρέφει το αυγό πάνω από την ομάδα των διαγωνιζομένων. Νικητής είναι
εκείνος που θα αρπάξει το αυγό με το στόμα του.
* ΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Οι διαγωνιζόμενοι χωρίζονται σε ζευγάρια και, έχοντας δεμένα τα μάτια, κρατούν ο καθένας από ένα κουτάλι
κι ένα μπολ με γιαούρτι. Σκοπός του παιγνιδιού είναι να ταΐσει ο ένας τον άλλο γιαούρτι.
* Η ΣΟΥΣΑ
Στα παλιά κυπριακά σπίτια υπήρχε μια μεγάλη εσωτερική αυλή, η οποία
ήταν συνήθως στεγασμένη, γνωστή με το όνομα «ηλιακός». Η στέγη του
ηλιακού ήταν φτιαγμένη με δυνατές ξύλινες δοκούς. Την Κυριακή και τη
Δευτέρα του Πάσχα, οι άνθρωποι συνήθιζαν να κρεμάνε σκοινί από τις
δοκούς αυτές και με ένα άλλο κομμάτι ξύλο έφτιαχναν τις «σούσες»,
δηλαδή κούνιες. Στη μέση της σούσας κάθονταν οι νεαρές κοπέλες και στις
άκρες οι νεαροί άνδρες, και όλοι μαζί τραγουδούσαν και διασκέδαζαν.
*ΣΑΚΟΥΛΟΔΡΟΜΙΕΣ
Οι διαγωνιζόμενοι μπαίνουν μέσα σε μεγάλες σακούλες, τις οποίες
στερεώνουν στη μέση τους, και κάνουν αγώνες ταχύτητας. Νικητής είναι
αυτός που θα έρθει πρώτος τρέχοντας με τα πόδια στη σακούλα. Αν
έχουν πέσει στη διαδρομή δικαιούνται να ξανασηκωθούν και να
συνεχίσουν.
* ΖΙΖΙΡΟΣ
Ένας παίχτης στέκεται με
γυρισμένη την πλάτη σε μια ομάδα από άλλους παίχτες, έχοντας
κλειστά τα μάτια του. Ένας από τους άλλους παίχτες του δίνει ένα
ελαφρό χτύπημα κι αυτός γυρνάει στην ομάδα και προσπαθεί να
ανακαλύψει ποιος τον έχει χτυπήσει.Όσο προσπαθεί να μαντέψει, τα
άτομα που είναι στην ομάδα περιστρέφουν το δεξί χέρι με τον δείχτη
να δείχνει προς τα πάνω και φωνάζοντας «ΖΖΖΖΖΖ», όπως τον
ζίζιρο (κυπριακά ο τζίτζικας), για να τον μπερδέψουν. Αν έχει βρει
ποιος τον χτύπησε τότε ο άλλος παίρνει τη θέση του, κ.ο.κ.
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Για τους μικρούς μας φίλους
Το Σταυρόλεξο του Πάσχα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Την ανάβουμε τη νύχτα της Ανάστασης στην εκκλησία.
4. Το μήνα αυτό γιορτάζουμε φέτος το Πάσχα.
7. Τα τσουγκρίζουμε την Κυριακή του Πάσχα.

1.ΛΑΜΠΑΔΑ, 2. ΑΝΑΣΤΑΣΗ,
3. ΕΠΙΤΑΦΕΙΟΣ, 4. ΑΠΡΙΛΗ,
5. ΛΑΖΑΡΟΣ, 6. ΙΟΥΔΑ, 7. ΑΥΓΑ,
8. ΑΡΝΙ, 9. ΤΣΟΥΡΕΚΙ, 10. ΠΕΤΡΟΣ

6. Έτσι λένε το μαθητή που πρόδωσε το Χριστό.

9. Ειδικό ψωμί που φτιάχνουν στην Ελλάδα για το Πάσχα.
10. Αυτός ο μαθητής αρνήθηκε 3 φορές τον Χριστό

ΚΑΘΕΤΑ
2. Το Πάσχα γιορτάζουμε την ___________ του Χριστού.
3. Την Μεγάλη Παρασκευή τον στολίζουμε με λουλούδια στην εκκλησία και προσκυνούμε.
5.

Ο Χριστός ανάστησε τον αγαπημένο του φίλο _________________.

8. Αυτό ψήνουμε συνήθως το Πάσχα.
15

Κατασκευή-Πασχαλινό Καλαθάκι
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να φτιάξετε ένα
Πασχαλινό Καλαθάκι από χαρτοσακούλες.
Υλικά:
3 χαρτοσακούλες (3 paper bags)
1 κορδέλα (1 ribbon)
Μεμβράνη (plastic foil)
Κόλλα (glue)
1 μέτριο δοχείο (1 medium bowl)
1 ψαλίδι (scissors)

Οδηγίες:







Κόψτε την σακούλα σε λωρίδες και τσαλακώστε την για να μαλακώσουν.
Cut the paper back in stripes and wrap them in your hands to soften them.
Γυρίστε ένα μπολ από την ανάποδα και καλύψτε το με μεμβράνη.
Turn a ball upside down and cover it with plastic foil.
Αραιώστε την κόλλα και απλώστε την στις λωρίδες.
Mix the glue and apply it on the stripes
Κολλήστε τις λωρίδες στο μπολ σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να δημιουργηθεί ένα
πλέγμα.
Glue the stripes on the ball and cross them to create a net.
Αφήστε το μπολ στον ήλιο να στεγνώσει. Αν θέλετε το χρωματίζετε.
Leave the bowl in the sun to dry. If you want you can color it.

Πηγή: http://dsnmag.blogspot.co.uk/2014/03/blog-post_26.html
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Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Ένα από τα αγαπημένα μου πρόσωπα είναι ο
αδελφός μου. Είναι δεκατριών χρονών και είναι
αρκετά ψηλός για την ηλικία του. Έχει καστανά
σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι λεπτός
αλλά έχει πολλούς μυς. Γράφω για αυτόν γιατί μου
έχει μάθει πολλά πράγματα και είναι πολύ
βοηθητικός σε μένα, παρόλο που κάποιες φορές
είναι πολύ ενοχλητικός. Έχουμε περάσει πολλές
καλές στιγμές μαζί! Για παράδειγμα, μια φορά που
πηγαίναμε βόλτα το σκύλο στην Κρήτη,
περπατήσαμε μέσα από τα χωράφια και κάπως
φτάσαμε σε μια παραλία που τώρα πηγαίνουμε,
κάθε μέρα όταν είμαστε στην Κρήτη. Τον βλέπω
όλη την ώρα και για αυτό το λόγο νιώθω περίεργα
στο σπίτι όταν δεν είναι εκεί. Αυτό τον κάνει
διαφορετικό. Όλους τους άλλους φίλους μου δε με
πειράζει αν δεν τους δω και μια μέρα, άλλα για
αυτόν με πειράζει όταν λείπει..

Ο ιδανικός φίλος θέλω να είναι ένα
αγόρι που θα έχει χιούμορ γιατί εγώ
πιστεύω ότι το γέλιο είναι το
καλύτερο για τον άνθρωπο. Θα
μπορούσε να με κάνει να ευθυμήσω
σε στιγμές όταν δεν είμαι και τόσο
κεφάτος. Επίσης, θα μου άρεσε να
ήταν κάποιος που θα μπορώ να του
μιλήσω όταν είμαι 'πειραγμένος'
από κάτι. Θα μου άρεσε να ήμασταν
τόσο καλοί φίλοι που ακόμα και σε
καβγά ...θα αποτυγχάναμε. Θα μου
άρεσε να περνάμε καλές στιγμές
μαζί γιατί είναι πάντα καλύτερο
κάτι όταν το κάνεις με φίλους! Έτσι
θα δυνάμωνε ακόμα πιο πολύ η
φιλία μας. Για όλους αυτούς τους
λόγους θα ήταν ο καλύτερός μου
φίλος, με σιγουριά!

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

Η ιδανική φίλη θέλω να είναι ένα κορίτσι
που δε θα έχει ζήλια αλλά καλοσύνη στην
καρδιά της. Να υπάρχει τρυφερότητα
μεταξύ μας και κατανόηση! Επίσης να
υπάρχει εμπιστοσύνη.
Να μη με
συγκρίνει με τους άλλους και να είναι
χαρούμενη.
ΙΩΑΝΝΑ

Ε.Π.Σ Αγίου
Παντελεήμονα

Η αγαπημένη μου φίλη είναι η
Άλκηστη. Είναι δέκα χρονών.
Είναι η αγαπημένη μου φίλη
γιατί πάντα είναι δίπλα μου
όταν τη χρειάζομαι.
Με
ακούει όταν θέλω κάτι. Δε με
συγκρίνει με τους άλλους.
Κάτι εκπληκτικό που θέλω να
πω είναι ότι βαφτιστήκαμε
στην
ίδια
εκκλησία!
Μεγαλώσαμε μαζί από επτά
χρονών. Είναι θαυμαστή γιατί
είναι πάντα χαμογελαστή.
Επίσης έχει ωραίο χιούμορ.
ΙΩΑΝΝΑ

Τάξη: Pre GCSE
Εκπαιδευτικός:
Άννα Αντωνίου
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Η ιδανική φίλη θέλω να
είναι ένα κορίτσι που να με
καταλαβαίνει. Θέλω να
υπάρχει εμπιστοσύνη και
καλοσύνη
μεταξύ
μας.
Θέλω να υπάρχει αγάπη και
αλληλοβοήθεια. Θέλω να
περνάμε χαρούμενες στιγμές.
Ακόμα και καβγάς να γίνει,
η συγχώρεση είναι η λύση!
Επίσης, θέλω να μαθαίνουμε
από τα λάθη μας.
ΜΑΡΘΑ

Η αγαπημένη μου φίλη είναι πραγματικά
μοναδική! Την ξεχωρίζω από όλες τις φίλες μου.
Έχει την ίδια ηλικία μαζί μου. Έχει καστανά
μάτια και μαύρα, μακριά μαλλιά. Είναι λίγο
παχουλή, αλλά αυτό δεν πειράζει. Επίσης έχει
χιούμορ εξαιρετικό! Αυτό που με κάνει να
νιώθω ότι είναι η καλύτερή μου φίλη είναι ότι με
ακούει. Με βοηθάει όταν χρειάζομαι βοήθεια.
Ακούει τα προβλήματά μου. Είναι σαν μια
αδελφή!
Με καταλαβαίνει πολύ.
Κάτι
εκπληκτικό που θέλω να αναφέρω είναι ότι
γεννηθήκαμε στο ίδιο νοσοκομείο. Μεγαλώσαμε
μαζί. Συνηθίζουμε να κάνουμε πολλά χτενίσματα
η μία στην άλλη. Μας παίρνει πολύ χρόνο να
αποχαιρετιστούμε και έχουμε και ένα δικό μας
τρόπο να επικοινωνούμε μυστικά!

ΜΑΡΘΑ

Εργασίες παιδιών της Β΄
τάξης Ε.Π.Σ Queenswell

Εργασίες παιδιών των
Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξης του
Ε.Π.Σ. Windsor
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
'Αρδανα

Saint George’s church

Το κατεχόμενο χωριό Αρδανα της επαρχίας
Αμμοχώστου βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς
του Πενταδάκτυλου 220 μέτρα από την θάλασσα. Το
χωριό συνορεύει με το Τρίκωμο νότια, με το δάσος της
Καντάρας βόρεια, τον Άγιο Ανδρόνικο δυτικά και τον
Άγιο Ηλία και το Γεράνι στα Ανατολικά. Στα βόρεια
του χωριού σε μία από τις πιο ψηλές βουνοκορφές του
Πενταδάκτυλου βρίσκεται το φρούριο της Καντάρας το
οποίο κτίστηκε τον 11ο αιώνα.

It is unknown when the church was built, but
according to written testimonies the church was
originally built at the end of the 17th century
and was rebuilt in 1778.

Υπάρχουν πολλές εκδοχές σχετικά με την προέλευση
της ονομασίας του χωριού. Επικρατέστερη όμως είναι η
εκδοχή ότι προέρχεται από την λέξη αρδάνιο που
σημαίνει
ποτίστρα.
Το
γεγονός ότι τα Αρδανα είχαν
υδροφόρο στρώμα νερού
υποστηρίζει την εκδοχή
αυτή. Πολλά σπίτια είχαν
λάκκο στην αυλή τους με
άφθονο νερό. Στην πλατεία
του χωριού υπάρχει λάκκος
γνωστός στους κατοίκους ως
Γερόλακκος ο οποίος είχε διάμετρο έξι πόδια και
σκάφτηκε πριν πολλά χρόνια αλλά ποτέ δεν στέρεψε.
Υπήρχαν χρονιές που ο λάκκος γέμιζε μέχρι το στόμιο
και οι κάτοικοι έπαιρναν το νερό με την κούζα χωρίς να
χρησιμοποιήσουν σχοινί ή αντλία. Στα χρόνια που
υπήρχε ανομβρία ο λάκκος αυτός εξυπηρετούσε την
κοινότητα στα μέγιστα.
Ο πληθυσμός του χωρίου ανερχόταν το 1973 σε 412
κατοίκους. Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν με την
γεωργία και την κτηνοτροφία. Τα σημαντικότερα
γεωργικά προϊόντα ήταν τα σιτηρά, οι ελιές και οι
χαρουπιές. Τα ζώα που εκτρέφονταν στο χωριό ήταν
κυρίως τα πρόβατα και οι κατσίκες. Το χωριό έχει μόνο
μία εκκλησία αφιερωμένη
στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα
Γεώργιο.

Today's church, which is a rectangular vault,
was built around the middle of the 19th century
and was inaugurated on 14 September 1874 by
Archbishop Sofroniou. The western entrance of
the church, which is a neo-classical style, was
added in 1893 and the present form of the
church was shaped.
The memory of Saint George is celebrated on
April 23 or Easter Monday when April 23 falls
into the Great Lent or Holy Week. The village
celebrated with great splendor the memory of
Saint George, during which a great feast was
held. It is believed that Saint George made many
miracles and watched and guided the inhabitants
of the village.
Previously, the residents dated the church of
Saint George with thread. This was a custom
according to which
the girls, at the
instigation of the
priest, used to bind
the church with a
yarn to prevent the
drought and any evil
from the village. This
yarn was supplied by
all the houses. In
times of drought, the
inhabitants of the
village carried the
icon of Panagia of
Kantara to the village. When the procession
approached the village, other villagers brought
the icon of saint George and received the icon
of the Virgin Mary. Then they all went to the
church and worshiped the pictures.
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