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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Ε.Π.Σ. Queenswell

Ε.Π.Σ. Cambridge

E. Π. Σ. Hazelwood

E. Π. Σ. Αγίου Ιωάννη
του Βαπτιστή
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Κόψιμο της βασιλόπιτας
E. Π. Σ. Αγίου Ιωάννη του
Βαπτιστή

Ε.Π.Σ. Queenswell

Κοπή της Βασιλόπιτας στα γραφεία της Κ.Ε.Α
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Eορτασμός των Ελληνικών και Χριστιανικών
Γραμμάτων απο την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων & Μ. Βρετανίας στο Ελληνικό Κέντρο
στις 30 Ιανουαρίου 2018. Ομιλητής ήταν ο
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
Διευθυντής του Πατριαρχικού γραφείου κ.
Κωσταντίνος Δεληκωσταντής.

Από την τελετή Chevyn Sermon, που πραγματοποιήθηκε στο Cambridge. Παρευρέθηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδας, ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας, άλλοι
επίσημοι και τοπικοί άρχοντες. Χοροστάτησε
ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος.

Αγιασμός των υδάτων στο Margate. Της
λειτουργίας χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος.
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Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
(αριθ.17889, ΦΕΚ Β '1384 από 24.04.2017), η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή
Διονύσιου Σολωμού (8 Απριλίου 1798 - 9 Φεβρουαρίου 1857) έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Ημέρα
Ελληνικής Γλώσσας.
Η ιδέα για μια Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας προωθήθηκε μέσω της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού με τη συνεργασία πολλών Διπλωματικών Αποστολών της Ελλάδας καθώς και
Ελληνικών Σωματείων και Κοινοτήτων.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα καταρτίσει ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων το
οποίο, μαζί με τις δικές του πρωτοβουλίες, θα προταθεί σε όλες τις Ελληνικές Κοινότητες και Συλλόγους
της Διασποράς ή σε ξένα πανεπιστήμια με σπουδές στην ελληνική γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και
άλλων φορέων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ακόμη περισσότερο εκείνων που
χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
Επιπλέον, το Υπουργείο Εξωτερικών θα μεριμνήσει στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών όπως του
Ο.Η.Ε. και της ΟΥΝΕΣΚΟ, για την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής
Γλώσσας.
Η ελληνική γλώσσα είναι πανάρχαια και η συμβολή της είναι μεγάλη, αφού πολλές ελληνικές λέξεις
χρησιμοποιούνται σήμερα σε διάφορες επιστήμες, όπως για παράδειγμα στην ιατρική, στην αστρονομία,
στα μαθηματικά και στη φυσική.

International Greek Language Day
Following the joint decision of the Minister of Internal Affairs, Minister of
Education, Research and Religious Affairs and the Minister of Foreign
Affairs of Greece, the 9th of February, also known as Dionysios Solomos
Commemoration Day (8 April 1798 – 9 February 1857), has been declared
as “The International Greek Language Day”.
The idea for an International Greek Language Day was promoted through the General Secretariat for
Greeks Abroad with the cooperation of several Greek Diplomatic Missions, as well as Greek Associations
and Communities.
The Ministry of Education, Research and Religious Affairs is to put together a programme of events
which, along with their own initiatives, will be proposed to all Greek Communities and Associations of the
Diaspora and to foreign Universities with Greek language studies, including other bodies for Greeklanguage learning, even more so to those financed by the General Secretariat for Greeks Abroad.
The Ministry of Foreign Affairs will liaise with international organizations such as the United Nations
and UNESCO, for the establishment of February 9th as the International Day of Greek Language.
The Greek Language is very important and its contribution is vital since many Greek words are used
nowadays in many sciences, such as in medicine, astronomy, mathematics and physics.
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Ημερολόγιο—Calendar
02.02.18
Η Υπαπαντή του Χριστού
Presentation of the Lord in the
Temple
09.02.18
Παγκόσμια μέρα Ελληνικής
Γλώσσας International day of
Greek Language
10.02.18
Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Charalampos the Hieromartyr
12. 2 - 17.2.2018
Διακοπές ημιτριμήνου
Half Term
17.02.18
Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου
Theodore

11.02.18
Απόκριες Meatfare

Ghika, Craxton, Leigh Fermor
Charmed lives in Greece

The Great Postcard Challenge
On Sunday 4 March 2017 we will be inviting all of our community
partners to the opening of the Charmed lives in Greece exhibition
and we are inviting supplementary schools to create their own special artwork on a postcard, which will be exhibited on the day. Inspired by artwork and themes from the exhibition, we would like
students to create their own postcard exploring places, journeys and
friendship. The artwork will be displayed at The British Museum near
the exhibition on the day, where we expect over 500 visitors
throughout the day. We will also have a photographer on the day to
take pictures of the artwork and your school.

Once it’s ready:
 The deadline for submitting artwork is Friday 23rd February 2018
 You can choose to deliver the artwork in person, send through the mail

(we would advise this be recorded in case anything gets
lost). If there is a session on
creating the postcards running
it may be possible for me to
visit and collect the artwork in
person
 If you have any questions or

18.02.18
Κυριακή της Τυρινής
Cheesefare
19.02.18
Καθαρά Δευτέρα
Clear Monday

would like more information
please email or ring Alice Ruby
Ross
aross@britishmuseum.org 020
7323 897

Nikos Hadjikyriakos-Ghika (1906–1994)
Study for a poster, 1948, Tempera on cardboard
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Η συμβουλή μας

Συμβουλές σε γονείς με ντροπαλά παιδιά

Τα ντροπαλά παιδιά ενδεχομένως να δυσκολεύονται
στην αλληλεπίδραση με τους άλλους ή να ξεκινήσουν μια συνομιλία. Σε πολλές περιπτώσεις τείνουν να εγκλωβίζονται σε
κοινωνικές καταστάσεις, ειδικότερα όταν γνωρίζουν νέους
ανθρώπους. Καθώς μεγαλώνουν, συχνά ανησυχούν για την
αυτό-εικόνα τους και για τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται στους άλλους. Με καθοδήγηση και την κατάλληλη γονική φροντίδα από τα πρώτα τους χρόνια, τα ντροπαλά παιδιά
θα αντιμετωπίσουν λιγότερα προβλήματα και προκλήσεις κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων και στην εφηβεία
αργότερα.
Μερικές συμβουλές για τους γονείς σχετικά με το πώς να
βοηθήσετε τα ντροπαλά παιδιά:
• Αντί να βλέπετε το παιδί σας ως ένα ντροπαλό παιδί,
αναγνωρίστε και εκτιμήστε ολόκληρη την προσωπικότητά
του, τονίζοντας τα δυνατά του σημεία, τα συναισθήματα και
τα ενδιαφέροντά του.
• Να σέβεστε το νευρικότητα και το άγχος του παιδιού
ως «φυσιολογικό» και μην προσπαθήστε να το ελαχιστοποιήσετε ή να αντιδράσετε υπερβολικά. Αντιμετωπίστε την ανησυχία του παιδιού σας λέγοντας:
"Μερικές φορές, όλοι αισθανόμαστε νευρικοί και φοβόμαστε
να κάνουμε καινούριους φίλους
κλπ ..."

OUR ADVICE
Tips for parenting a shy child
Shy children may have trouble
initiating interactions or conversations.
In many occasions, they may tend to
be inhibited in social situations,
especially when meeting new people.
As they get older, they often worry
about their self-image and how they
appear to others. By guiding and
parenting shy children well in their
early years, our children will face
fewer problems and challenges during
their school years and adolescence.
A few tips for parents and
caregivers on how to help shy
children:
 Instead of seeing your child as just
a shy kid, recognize and value the
whole child and his or her strengths,
feelings, and interests.
 Absolutely
avoid
negative
labelling. Shy behaviour shouldn't
define the child. Once a child bears the
labels, "shy, fearful, or timid," it's hard
to overcome. Careful, mindful, or
cautious are more positive terms and
characteristics.
 Respect the child's nervousness
and anxiety as "normal," and don't try
and minimize it or overreact to it.
 Address your child's concern by
saying, "Sometimes, we all feel
nervous and are afraid of making new
friends, etc…"
 Don't simply protect the child from
new people and new situations.
Instead of treating the child as fragile
or vulnerable, recognise that some
children need a little more time to
check out the situation from a distance
and let them enter it at their own pace.
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• Να μην προστατεύετε απλά το παιδί από καινούριους ανθρώπους και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Αντί να αντιμετωπίζετε το παιδί ως εύθραυστο ή ευάλωτο, αναγνωρίστε
ότι κάποια παιδιά χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να
ελέγξουν την κατάσταση από μακριά και αφήστε τα να τη
βιώσουν στο δικό τους ρυθμό.
• Το παιχνίδι ρόλων λειτουργεί ως δοκιμή και μπορεί
να βοηθήσει τα ντροπαλά ή δειλά παιδιά να προσεγγίσουν
νέους ανθρώπους και νέες καταστάσεις με λιγότερο άγχος.
• Δημιουργείστε κοινωνικές καταστάσεις με γνωστά
παιδιά και ενήλικες, με άλλα μέλη της οικογένειας, φίλους ή
πολύ μικρές ομάδες για να βοηθήσετε τα ντροπαλά παιδιά να
εφαρμόζουν τις κοινωνικές δεξιότητες σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
• Οργανώστε και καλέστε στο σπίτι σας άλλα παιδιά,



Role playing serves as rehearsal

and can help shy or timid children
approach

new

people

and

new

situations with less anxiety.


Set up social situations with

για να βοηθήσετε τα ντροπαλά παιδιά να δοκιμάζουν τις κοι-

known children and adults, extended

νωνικές τους δεξιότητες και να κάνουν νέους φίλους.

family or friends, or very small groups

Με την αποδοχή, την υποστήριξη και τη σωστή καθοδήγηση,
τα ντροπαλά παιδιά μπορούν να ανοιχτούν και να πετύχουν
στη ζωή.

to help children apply social skills in a
safe setting.


Schedule play dates to help shy

children practice their social skills
and make new friends.
With acceptance, support, and
coaching, shy children can open up
and succeed in life.

Πηγή: https://www.brighthorizons.com/family-resources/e-family-news/2010-shy-childrentemperment-is-not-destiny
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Συνέντευξη με την γνωστή και πολυβραβευμένη συγγραφέα
παιδικού βιβλίου: Άλκη Ζέη
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017
Από την εκπαιδευτικό Παναγιώτα Βασιλάκη
Με αφορμή τη συμμετοχή του Ελληνικού Παροικιακού
Σχολείου Αγίας Τριάδας Birminghamστον διαγωνισμό
«Σχολικές Κοινότητες Αναγνωστών», ο οποίος εντάσσεται κάτω από το πρόγραμμα «Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», τα παιδιά της Έκτης τάξης
του σχολείου οργανώθηκαν σε ρόλους συντακτικής
ομάδας και ξεκίνησαν να συλλέγουν υλικό που θα τους
βοηθούσε σιγά σιγά να συγγράψουν το δικό τους παιδικό περιοδικό. Στα πλαίσια αυτού τα παιδιά έλαβαν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες και επισκέψεις, όπως
εργασία στο σχολείο μετά το μάθημα κάθε Σάββατο,
επίσκεψη στο μουσείο σπάνιων εκδόσεων στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμινγχαμ, επίσκεψη σε εκδοτικό εργαστήριο και συνομιλία με τη διεθνούς φήμης συγγραφέα Άλκη Ζέη. Αφετηρία της όλης ενέργειας στάθηκε η εξαιρετικά πρωτότυπη για τα δεδομένα της παροικιακής εκπαίδευσης ιδέα της ένταξης παιδικού
λογοτεχνικού βιβλίου στην διδακτέα ύλη σε παιδιά που μαθαίνουν τα ελληνικά ως μητρική γλώσσα και
ως δεύτερη γλώσσα για τη συγκεκριμένη τάξη.
Στόχος μας τα παιδιά να έχουν ακούσματα ελληνικών και να αναπτύξουν γνώσεις μέσα από βιωματική εμπειρία η οποία θα τα βοηθήσει και επιπλέον
να βελτιώσουν ή να αναπτύξουν περαιτέρω την
γραπτή έκφραση τους και με επιστέγασμα τη συγγραφή ενός άρθρου σε σχέση με την εμπειρία των
παιδιών.. Στα πλαίσια αυτού μαζί με τα παιδιά επιλέξαμε, ανάμεσα σε 4 διαφορετικά βιβλία γνωστών
συγγραφέων, να διαβάσουμε το λογοτεχνικό βιβλίο: Ο Ψεύτης Παππούς. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τα παιδιά διδάχτηκαν για τη γνωστή συγγραφέα, τη ζωή της και το λογοτεχνικό της έργο. Στη συνέχεια ξεκινήσαμε μία προσπάθεια επικοινωνίας
και οργάνωσης συνέντευξης της από τα παιδιά. Η ημερομηνία συνέντευξης ορίστηκε για τις 5 Δεκεμβρίου.
Η Άλκη Ζέη πιο “άλκιμη” από ποτέ απάντησε στις ερωτήσεις των μικρών δημοσιογράφων της τάξης,
ενώ οι νέοι αναγνώστες (τα παιδιά) αλλά και οι παλαιότεροι (οι γονείς και οι δάσκαλοί τους) συναναστράφηκαν μια σπουδαία προσωπικότητα των Ελληνικών γραμμάτων. Το χιούμορ της Άλκης από τη μια και η πηγαία δίψα των
μαθητών να μάθουν για τη συγγραφική αλλά και την ανθρώπινη
πλευρά της από την άλλη δημιούργησαν ένα κλίμα συγκίνησης,
χαράς και νοσταλγίας που θα μείνει ανεξίτηλο στην ιστορία του
σχολείου. Όπως ο “ψεύτης παππούς” της συγγραφέα ταξιδεύει
τον νεαρό αναγνώστη σε ένα ταξίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και το παραμύθι, έτσι και οι νεαροί αναγνώστες του σχολείου μας έζησαν μια σχεδόν απίστευτη στιγμή που όμως ήταν
αληθινή!
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2ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ’’ΚΤΗΜΑ’’ ΠΑΦΟΣ
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ο φετινός διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά τη θεματική ενότητα της ποίησης, με λαογραφικό
πάντα περιεχόμενο.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες της δημόσιας ή ιδιωτικής,
Δημοτικής, Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Οι μαθητές ή μαθήτριες μπορούν να υποβάλουν στον διαγωνισμό ατομική ή ομαδική εργασία.
Θέμα: ελεύθερο- λαογραφικού περιεχομένου
Γλώσσα: κυπριακή διάλεκτος
Στίχος: ελεύθερος (με ή χωρίς ομοιοκαταληξία)
Είδος-έκταση: Συλλογή (με τρία (3) τουλάχιστον ποιήματα) ή
ποιητική σύνθεση, όχι μικρότερη των τριάντα (30) στίχων.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 30η Απριλίου 2018.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό έχουν σταλεί στα σχολεία.
Σημ.: Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για κάθε επιμέρους ενότητα μπορείτε να απευθύνεστε
στα τηλέφωνα/ Ε-mail:
99- 478392/ tosoda@cytanet.com.cy
99-455825/ ch_papanic@hotmail.com
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Ήθη και έθιμα του τόπου μας
Οι απόκριες
Απόκριες ονομάζονται οι εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, με την οποία αρχίζει η
Μεγάλη Σαρακοστή, η νηστεία πριν το Πάσχα. Ταυτίζονται με τις τρεις πρώτες εβδομάδες
του Τριωδίου, μια κινητή περίοδο στην ορθόδοξη, χριστιανική παράδοση από την Κυριακή
του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρινής. Το Τριώδιο,
βεβαίως, κλείνει με την Ανάσταση του Χριστού. Η πρώτη εβδομάδα των Αποκριών που τελειώνει την Κυριακή του Ασώτου, λέγεται και Προφωνή, επειδή παλιά προφωνούσαν, δηλαδή διαλαλούσαν ότι άρχιζαν οι Απόκριες. Η δεύτερη εβδομάδα λέγεται Κρεατινή ή της
Κρεοφάγου, επειδή έτρωγαν κρέας και δεν νήστευαν ούτε την Τετάρτη ούτε την Παρασκευή. Η εβδομάδα αυτή γιορτάζεται με γλέντια και φαγοπότια. Η Κυριακή της εβδομάδας
αυτής, η Κυριακή της Απόκρεω ονομάστηκε έτσι, επειδή συνηθίζεται να μην τρώνε κρέας οι
χριστιανοί, δηλαδή, «να απέχουν από το κρέας». Η τρίτη εβδομάδα λέγεται Τυρινή ή της
Τυροφάγου, επειδή έτρωγαν γαλακτοκομικά προϊόντα σαν ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ
κρεοφαγίας και νηστείας, για να προετοιμαστούν σιγά σιγά για τη νηστεία της Σαρακοστής.
Ανάλογη με την ελληνική λέξη Αποκριά είναι και η λατινική λέξη Καρναβάλι (Carnevale,
από τις λέξεις carne=κρέας και vale=αντίο, χαίρε). Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, το
οποίο γιορτάζουν μόνο οι ορθόδοξοι χριστιανοί και οι ρωμαιοκαθολικοί σε συνέχεια των
αρχαίων εθίμων στην Ελλάδα και την Ρώμη, οι άνθρωποι μασκαρεύονται και γλεντούν. Οι
αρχαίοι Έλληνες κατά τη διάρκεια των Διονυσιακών γιορτών, αλλά και των Κρονίων, μεταμφιέζονταν, χόρευαν, τραγουδούσαν και έπιναν κρασί. Κατά τη ρωμαϊκή εποχή, οι
άνθρωποι έκαναν το ίδιο κατά τις αντίστοιχες γιορτές, τις αφιερωμένες στο θεό Σάτουρνο.
Στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οι άνθρωποι γιορτάζουν τα καρναβάλια σχεδόν σε όλες τις
πόλεις. Φημισμένα είναι αυτά της Πάτρας και του Τυρνάβου στην Ελλάδα, και αυτό της Λεμεσού στην Κύπρο.

Το καρναβάλι του Τυρνάβου

Το πατρινό καρναβάλι

Το λεμεσιανό καρναβάλι
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Ήθη και έθιμα του τόπου μας
“Apokries”
“Apokries” is a festive season that occurs before the liturgical season of Lent, mainly
in countries where people are either Christian Orthodox or Roman Catholics, known
as carnival. The main events typically occur during February or early March. Carnival typically involves a public celebration or parade combining some elements of a
circus, masks, and a public street party. People wear masks and costumes during
many such celebrations, allowing them to lose their everyday individuality and experience a heightened sense of social unity. Excessive consumption of alcohol, meat,
and other foods proscribed during Lent is extremely common. Other common features of carnival include mock battles such as food fights; social satire and mockery
of authorities; the grotesque body displaying exaggerated features, especially large
noses, bellies, mouths, and phalli, or elements of animal bodies; abusive language
and degrading acts; depictions of disease and gleeful death; and a general reversal of
everyday rules and norms. In areas with a historically high concentration of Anglicans, pre-Lenten celebrations, along with penitential observances, occur on Shrove
Tuesday.
The origin of the Latin-derived name of the holiday (Carnevale) may come from the
Italian word carne (meat) or carrus (car). The former suggests an origin within
Christianity, while the alternative links to earlier religions. Folk etymologiesstate
that the word comes from the Late Latin expression carne vale, which means
"farewell to meat", signifying the approaching fast. The Italian carne levare is one
possible origin, meaning "to remove meat", since meat is prohibited during Lent.
Famous carnival around the world are those of Venice in Italy and that of Rio in Brazil. In Greece, people celebrate the carnival in almost every town. Famous are those
of Patras and Tyrnavos. In
Cyprus the carnival is
mainly celebrated in Limassol.
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Για τους μικρούς μας φίλους
Το σταυρόλεξο του βιβλίου!

Οριζόντια (Across)
1. Έτσι λέμε κάποιον που διαβάζει πολλά βιβλία. Someone who reads many books.
2. Γνωστά παραμύθια με ζώα που έγραψε ο Αίσωπος.
Known stories with animals that Aesop wrote.
3. Από εκεί μπορείς να αγοράσεις βιβλία. The store where you buy books from.
4. Τον βάζεις στη σελίδα που σταμάτησες να διαβάζεις.
You place it in the page you last read.
5. Έτσι λέμε κάποιον που γράφει βιβλία.
This is what we call someone who writes books.
6. Σε αυτό βρίσκεις όλους τους μήνες και τις ημερομηνίες ενός χρόνου.
In this publication you find all the months and dates of the year.
7. Αυτός που σχεδιάζει τις εικόνες ενός βιβλίου.
The one who makes the illustrations of a book.

8. Εδώ αποθηκεύεις τα βιβλία σου. On this you store your books
9. Το όνομα ενός βιβλίου. The name of a book.
10. Έτσι λέμε το πρώτο, απέξω του βιβλίου. The front page of a book.

Οριζόντια:
1.ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΣ
2.ΜΥΘΟΙ
4. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
5. ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗ
7. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
8. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
9. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
Κάθετα
1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
3. ΤΙΤΛΟΣ
6. ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Κάθετα (Down)
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Η ακροστιχίδα του Φλεβάρη
Έτσι λέγεται αλλιώς ο Φλεβάρης

Φ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Ψωμί της Καθαρής Δευτέρας

Λ __ __ __ __ __

Τρώμε την Καθαρή Δευτέρα

Ε __ __ __ __

Τον Φεβράρη φυσάει και

Β __ __ __ __ __

Μας λέει την ώρα

Ρ __ __ __ __

Στέκονται σε αυτά στο καρναβάλι

Α __ __ __ __ __

Το καλαμάρι και οι γαρίδες το έχουν

Ρ __

Την χρειάζεσαι για το καρναβάλι (αντι) H__
Η κυρά __________με τα πολλά πόδια

__ __ __

Σ __ __ __ __ __ __ __ __

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , ΛΑΓΑΝΑ , ΕΛΙΕΣ ,
ΒΡΕΧΕΙ , ΡΟΛΟΙ , ΑΡΜΑΤΑ , ΡΟ ,
ΣΤΟΛΗ , ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Η κυρά Σαρακοστή
Οδηγίες: Χρωμάτισε την κυράΣαρακοστή. Κόβε ένα πόδι κάθε εβδομάδα από την Καθαρή Δευτέρα μέχρι
το Πάσχα.
Directions: Colour Mrs. Sarakosti.
Cut one leg each week from Green
Monday to Easter.

Εικόνα από https://i.pinimg.com/originals/83/44/1b/83441bbfc8fba87c1a1085df3ebd0706.jpg
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Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Εργασίες παιδιών
Γ΄τάξη
από Ε.Π.Σ Potters Bar
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Εργασίες παιδιών του
Ε.Π.Σ Manchester
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
Καραβάς

Monastery of Αheropoiitou

Ο Καραβάς βρίσκεται κοντά στην αρχαία Λάπηθο και
λέγεται ότι το χωριό δημιουργήθηκε τον 7o αιώνα όταν κατά
τις αραβικές επιδρομές εγκαταλείφθηκε η Λάπηθος και
κάτοικοί της μετοίκησαν στα ορεινά της περιοχής.

The monastery of Αheropoiitou is a Byzantine
monument of Cyprus. According to tradition, the
church was called Αheropoiitou because it wasn’t
build from ‘human hand’ where it is. Centuries
ago, when the Turks were ready to burn Mikrasia,
the Virgin Mary, who had her church on the opposite coasts, lifted it from where it was and carried it overnight to Cyprus saving it from the disaster.

Ο Δήμος Καραβά ιδρύθηκε το 1884. Οι κύριες ασχολίες των
κάτοικων του χωριού ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Ο
Καραβάς ήταν πολύ γνωστός για τις λεμονιές του και κάθε
χρόνο γινόταν η γιορτή λεμονιού. Οι κάτοικοι επίσης
ασχολούνταν με την λαϊκή τέχνη και τη χειροτεχνία πως
αγγειοπλαστική, ξυλογλυπτική, υφαντική.
Πριν το 1974 λειτουργούσαν στον Καραβά δύο δημοτικά
σχολεία και ο πληθυσμός του ανερχόταν στις 4000
κατοίκους.

The monastery of Αheropoiitou is built on the
ruins of an early Christian basilica of the 6th - 7th
century and was fenced with a stone wall.
Today's church incorporates sections from the
Early Christian, Byzantine, and Frankish periods.
In the 12th century the temple was decorated with
frescoes. Parts of the wall paintings were saved in
the arch of the sanctuary, where a number of hierarchs are distinguished.

Στον Καραβά υπήρχαν τρεις ενοριακές εκκλησίες και 14
παρεκκλήσια. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας
Ειρήνης αφού βεβηλώθηκαν, σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί.
Ο εντυπωσιακός ναός της Παναγίας Ευαγγελίστριας έχει
μετατραπεί σε μουσουλμανικό τέμενος.

From the pictures stands the miraculous icon of
the Virgin Mary, in which the Holy Mandilion is
believed to be. At the bottom of the picture a sign
says that the monk Philotheos built in 1765 the
new icon of the Virgin Mary, in which he placed
a "linen sail part" found in the old image that the
Turks snapped.
The church celebrates on August 15th, the Virgin
Mary's Day, and on August 16th, the day of Holy
Mandilion.

Η ονομασία Καραβάς, αναφέρεται για πρώτη φορά στα
χρόνια της Τουρκοκρατίας και σύμφωνα την παράδοση
ονομάστηκε έτσι γιατί περιλάμβανε λιμάνι όπου
κατασκευάζονταν καράβια. Υπάρχει όμως και η εκδοχή κατά
την οποία δόθηκε η ονομασία Καραβάς από το όνομα ενός
πλοίαρχου Καρά-Αββάς που ζούσε εκεί.
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