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Μήνυμα Ύπατου Αρμοστή κ. Ευριπίδη Ευρυβιάδη
για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Νέο Έτος 2019
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και μαθήτριες,
Αν το πολύτιμο αγαθό της αγάπης είναι το κατεξοχήν μήνυμα των Χριστουγέννων, τότε αυτό το αγαθό πρέπει
να αποτελεί για τον καθένα μας οδηγό και πυξίδα στη ζωή, φορέα της ειρήνης και της ελπίδας. Αυτό το αγαθό
καθρεφτίζεται ή πρέπει να καθρεφτίζεται σε κάθε παιδικό χαμόγελο, σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας, ιδιαίτερα
εκεί όπου μικρά παιδιά παλεύουν καθημερινά με τη φτώχεια, τον πόλεμο, την ανισότητα. Ο Χριστός έδωσε το
πρώτο παράδειγμα της ευθύνης που φέρουμε προς τον συνάνθρωπό μας με την ενανθρώπισή του επί της Γης,
φωτίζοντας έτσι την οδό προς έναν κόσμο δίκαιο και ειρηνικό, μία οδό, η οποία χαρακτηρίζεται από
ταπεινότητα, συγχώρεση, αποδοχή, σεβασμό και, προπαντός, αγάπη.
Τέτοιες αρετές διέπουν κάθε κοινότητα, η οποία επιθυμεί να προοδεύει, και πόσο μάλλον τις σχολικές
κοινότητες, όπου η πρόοδος είναι αλληλένδετη με τη συνεργασία και τον αλληλοσεβασμό. Βαρυσήμαντος, ως
εκ τούτου, ο ρόλος των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα όσων υπηρετούν στα παροικιακά σχολεία, καθώς δεν
καλούνται απλώς να μεταλαμπαδεύσουν γνώσεις, αλλά κυρίως αξίες και ήθη, χαλυβδώνοντας την πολιτισμική
ταυτότητα των παιδιών μας μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας, της θρησκείας, της ιστορίας και της
παράδοσής μας. Άλλωστε, όπως είπε και ο Μέγας Αλέξανδρος: «Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε
διδασκάλους το ευ ζην».
Το ελληνικό παροικιακό σχολείο είναι εστία και καταφύγιο, το οποίο οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη
οφθαλμού. Η Κυπριακή πολιτεία διά της Ύπατης Αρμοστείας και της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής
εμπλέκεται άμεσα στην παροικιακή εκπαίδευση, την οποία στηρίζει όχι μόνο οικονομικά, αλλά και με
προσοντούχο εκπαιδευτικό προσωπικό, με τη διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης του εντόπιου προσωπικού,
καθώς επίσης με την παροχή βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού. Αλλά η επιβίωση και ενίσχυση της
πολιτισμικής ταυτότητας των Κυπρίων της Μεγάλης Βρετανίας είναι υπόθεση σύσσωμης της κοινότητας και
αποτέλεσμα καθημερινής προσπάθειας που ξεκινάει από το σπίτι και περνάει μέσα από το ελληνικό σχολείο
και φυσικά την εκκλησία. Η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων είναι ακριβώς μια περίσταση, η οποία
συνδαυλίζει στη σύσφιξη των δεσμών με την πατρογονική μας γη αλλά και των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη
της κοινότητάς μας.
Φίλες και φίλοι εκπαιδευτικοί, γονείς, και αγαπητά μου παιδιά,
Εύχομαι αυτά τα Χριστούγεννα να πλημυρίσουν με αγάπη και στοργή κάθε παιδική καρδούλα και ο νέος
χρόνος να φέρει στον καθένα μας προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, αλλά και την πραγματοποίηση του
σταθερού πόθου όλων μας για μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη.
Ευριπίδης Λ. Ευρυβιάδης
Ύπατος Αρμοστής
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
Από τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των σχολείων μας

Ε.Π.Σ Απ. Ανδρέα,
Birmingham
Ε.Π.Σ Αγίας Τριάδας,
Birmingham

Ε.Π.Σ Mansfield

Θεατρικό και Μουσικό Εργαστήρι ΚΕΑ
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Ε.Π.Σ Southgate

Ε.Π.Σ Αγ. Νικόλαος, Acton

Ε.Π.Σ Ουαλίας, Cardiff
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Ε.Π.Σ St.. Mary’s

Ε.Π.Σ Queenswell

Ε.Π.Σ Shefield
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Ε.Π.Σ Bristol

Ε.Π.Σ Milton Keynes

Ε.Π.Σ Gearies
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Ε.Π.Σ. Οι Τρεις Ιεράρχες, Leeds

Ε.Π.Σ. Weston– Super- Mare

Ε.Π.Σ. Brighton - Παρασκευή χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων
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O ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ- ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2019
MARGATE

SOUTHAMPTON

GREAT YARMOUTH

Ο ιερέας «καλαντίζει» την παραμονή των Φώτων.
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Κοπή βασιλόπιτας
Κοπή βασιλόπιτας στην
ΚυπριακήΎπατη Αρμοστεία από τον
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μ.
Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο και τον Ύπατο
Αρμοστή κ. Ε. Ευρυβιάδη.

Κοπή βασιλόπιτας στα γραφεία της ΚΕΑ από την Επιθεωρήτρια – Προϊσταμένη κα. Μαρία Παπαλούκα.
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Ημερολόγιο - Μεγάλες Γιορτές
01.01.19
Αγίου Βασιλείου

Ε.Π.Σ. Leyton—Γιορτή Αγίου Ελευθερίου
06.01.19
Άγια Θεοφάνεια
07.01.19
Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή
07.01.19
Έναρξη Β΄ Τριμήνου για τα
Ε.Π.Σ.
17.01.19
Μεγάλου Αντωνίου

18.01.19
Αθανασίου και Κυρίλλου
25.01.19
Γρηγόριου του Θεολόγου
25-27.01.19
Επίσκεψη Υπουργού Παιδείας
και Πολιτισμού της Κύπρου στα
Ε.Π.Σ
27.01.19
Ιωάννου του Χρυσοστόμου
30.01.19
Τριών Ιεραρχών
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Η συμβουλή μας
Τρόποι για να αλλάξετε τη συμπεριφορά του παιδιού σας, χωρίς τιμωρία
1. Διατηρείστε τα συναισθήματά σας σε μια ισορροπία. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται
τα δικά τους. Είστε το πρότυπό τους. Μην ενεργείτε όταν είστε αναστατωμένοι. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και περιμένετε μέχρι να είστε ήρεμοι πριν αντιμετωπίσετε την κατάσταση.
2. Δείξτε κατανόηση με συναισθήματα. Όταν το παιδί σας έχει επηρεαστεί από δόσεις αδρεναλίνης
και άλλες ορμόνες, είναι σχεδόν αδύνατο να διδαχθεί. Αντί να προσπαθήσετε να του μιλήσετε, προλάβετε την κακή συμπεριφορά με ένα "Time-In". Βρεθείτε, δηλαδή, στο ίδιο ύψος μαζί του, μιλήστε του
και δείξετε κατανόηση στα συναισθήματά του. Αυτό δεν είναι μια μορφή τιμωρίας, αλλά μια ευκαιρία
να ελέγξει τα συναισθήματά του.
3. Βοηθήστε τους να μάθουν. Θυμηθείτε όταν τους μάθατε να πηγαίνουν στην τουαλέτα. Στην αρχή
τους βοηθάτε πάρα πολύ. Όμως, σταδιακά το παιδί αναλαμβάνει περισσότερη ευθύνη και τελικά τα
κάνει όλα από μόνο του. Η ίδια αρχή ισχύει και για το να μάθουν να λένε “ευχαριστώ”, να θυμούνται
τα πράγματά τους, να ταΐζουν το κατοικίδιο ζώο τους, να κάνουν
την εργασία για το σπίτι κτλ.
4. Θέστε όρια - αλλά χρησιμοποιείστε τα με ενσυναίσθηση. Φυσικά πρέπει να επιμείνετε σε ορισμένους κανόνες. Αλλά μπορείτε
επίσης, να κατανοήσετε και την οπτική γωνία του παιδιού σας.
Όταν τα παιδιά αισθάνονται ότι τα καταλαβαίνουν, είναι πιο ικανά
να αποδεχθούν τα όριά μας.
5. Μάθετε τα παιδιά να επανορθώνουν. Ξεκινήστε με το να του
μάθετε ότι καθαρίζουμε όλοι τις δικές μας ακαταστασίες, όπως για
παράδειγμα χρησιμοποιούμε χαρτοπετσέτες που απορροφούν και βοηθούν το παιδί να καθαρίσει το
χυμένο γάλα του, χωρίς να νιώθει άσχημα και χωρίς να ντρέπεται. Αντιμετωπίστε λοιπόν την απογοήτευση με το να επανορθώσει και να ζητήσει συγγνώμη.
Θυμηθείτε ότι όλη η "κακή συμπεριφορά" είναι μια έκφραση, έστω και εσφαλμένη, μιας ανάγκης Έχει έναν λόγο, ακόμα κι αν νομίζετε ότι δεν είναι καλός. Η συμπεριφορά του είναι χάλια; Πρέπει να αισθάνεται χάλια και μέσα του. Ίσως να χρειάζεται περισσότερο ύπνο, περισσότερη επαφή με
εσάς, περισσότερο χρόνο, περισσότερη ανάγκη να κλάψει και να απελευθερώσει τα συναισθήματα που
έχουν κρατηθεί μέσα του. Προσπαθήστε να εντοπίσετε την ανάγκη και αποβάλετε έτσι την κακή συμπεριφορά.
6.

.

Πείτε ΝΑΙ. Τα παιδιά θα κάνουν σχεδόν ό, τι ζητάμε, αν κάνουμε
το αίτημα με αγάπη. Βρείτε έναν τρόπο να πείτε ΝΑΙ αντί για ΌΧΙ,
ακόμη και όταν θέσετε όρια.
7.

8. Να είστε σε επαφή, κάθε μέρα. Θυμηθείτε ότι κάθε αλληλεπίδραση είναι μια ευκαιρία, είτε για να έρθετε πιο κοντά ή για να απομακρυνθείτε περισσότερο από το παιδί σας. Και μία φορά την ημέρα, απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, κλείστε τον υπολογιστή και
πείτε τα με το παιδί σας.
https://www.psychologytoday.com/gb/blog/peaceful-parents-happy-kids/201404/howchange-your-childs-behavior-without-punishment
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OUR ADVICE
Τips to Change Your Child's Behaviour Without Punishment
1. Regulate your own emotions. That’s how children learn to manage theirs. You’re the role model.
Don’t act when you’re upset. Take a deep breath and wait until you’re calm
before you address the situation.
2. Empathize with feelings. When your child is hijacked by adrenaline and
other fight or flight hormones, he can't learn. Instead of lecturing, pre-empt
the bad behaviour with a "Time-In" where you stay with him and
acknowledge his feelings. This is not a punishment, but an opportunity to
reconnect so he can get emotionally regulated.
3. Give support so they can learn. Consider the example of potty learning.
You're very involved at first. She gradually takes more of the responsibility,
and eventually she’s doing it all by herself. The same principle holds for learning to say Thank You,
taking turns, remembering her belongings, feeding her pet, doing homework, and most everything
else you can think of.
4. Set limits -- but set them with empathy. Of course you need to insist on some rules. But you can
also acknowledge her perspective. When kids feel understood, they're more able to accept our limits.
5. Teach kids to repair. Begin with the early lesson that we all clean up our own messes, by matterof-factly grabbing paper towels and helping your child clean up his spilled milk, with no blame and
no shame. Resist shaming, and model repair and apologizing.
6. Remember that all “misbehaviour” is an expression, however misguided, of a legitimate
need. He has a reason, even if you don't think it's a good one. His behaviour is terrible? He must feel
terrible inside. Does he need more sleep, more connection with you, more downtime, more chance to
cry and release those upsetting emotions we all store up? Address the underlying need and you
eliminate the misbehaviour.
7. Say YES. Kids will do almost anything we request if we make
the request with a loving heart. Find a way to say YES instead of
NO even while you set your limit.
8. Re-connect, every day. Remember that every interaction is an
opportunity for either connection -- or disconnection. And once a
day, turn off the phone, close the computer, and tell your child.
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Ήθη και έθιμα του τόπου μας
Θεοφάνεια
Τα Θεοφάνεια γιορτάζονται στις 6 Ιανουαρίου. Η γιορτή των Φώτων, όπως λέγεται στην
Κύπρο, είναι μια μεγάλη ετήσια χριστιανική εορτή της ανάμνησης της Βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο κόσμος πηγαίνει εκκλησία, παίρνει τον αγιασμό τον οποίο πίνει και με αυτόν ραντίζει το σπίτι του, τα
χωράφια του, τις δουλειές του, αλλά και τα ζώα του για να πάνε όλα κατ’ ευχήν.
Τα παιδιά εκτός από τα κάλαντα των Θεοφανείων που γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και λένε το δίστιχο «Καλημέρα τζιαί τα φώτα τζιαί την πουλουστρίνα πρώτα» και παίρνουν την
«πουλουστρίνα» (δηλαδή λεφτά) από τους γονείς, τους παππούδες και τους συγγενείς
τους.
Από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα επικρατεί η παράδοση
στην Κύπρο την παραμονή των Θεοφανείων, οι νοικοκυρές να ψήνουν ξεροτήγανα
(λουκουμάδες). Όμως, δεν τους έτρωγαν εάν πρώτα δεν σκόρπιζαν μερικούς από τους
λουκουμάδες στην οροφή του σπιτιού λέγοντας «Τιτσί τιτσί λουκάνικο κομμάτι ξεροτήανο να φάτε τζιαί να φύετε», για να “φάνε” οι
“σκαλαπούνταροι” (oι καλικάντζαροι) και να φύγουν. Παλιότερα, οι αγρότες συνήθιζαν να δίνουν
μερικούς λουκουμάδες και στα ζώα τους, κυρίως στα βόδια, ως αναγνώριση του
ολόχρονου μόχθου τους για την παραγωγή της γης.
Το έθιμο βέβαια που σηματοδοτεί τα Θεοφάνεια είναι το ρίξιμο του τιμίου σταυρού στη θάλασσα. Οι κολυμβητές αψηφώντας το κρύο, βουτούν στα παγωμένα
νερά για να πιάσουν τον Σταυρό κι έτσι να λάβουν την ευλογία του ιερωμένου.

Epiphany: The tradition in Cyprus
The feast of Epiphany is celebrated on the 6th of January. At the Feast of “Fota” as it is said in Cyprus, which is a
great annual Christian celebration of the remembrance of the Baptism of Jesus Christ in the Jordan River by St. John
the Baptist. People go to church, take the holy water they drink and sprinkle there houses, their fields, their jobs, but
also their animals with the blessing that everything will be going well.
The children except the carols of the Epiphany say also "kalimera tze ta fota tze
tin pouloustrina prota" and they get the “pouloustrina” (money) from their parents, grandparents and relatives.
From the old days to the present day, the tradition in Cyprus is prevalent on
Epiphany's Eve, the housewives to bake xerotegana (loukoumades). But no one
eat them, since some of the loukoumades have to be scatter on the roof of the
house by saying "Titsi titsi loukaniko kommati xerotiano na fate tze na fiete" to
eat the “skalapountari” (kalikanztiari) and leave the place. In the old days, farmers used to give a few “loukoumades” to their animals, mainly to oxen, in recognition of their all-years effort to produce the land.
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Για τους μικρούς μας φίλους
Κατασκευή: Κάρτα με Χιονάνθρωπο
Υλικά:
• Χαρτόνια Α4 για την κάρτα (Coloured carton paper)
• Κουμπιά (Buttons)
• Ματάκια (Decorative Eyes)
• Κόλλα (Glue)
• Διάφορα είδη χαρτιών (Different types of papers)

Οδηγίες:
1. Κόψτε το σώμα του χιονάνθρωπου, τα μέρη του σώματος και άλλα κομμάτια που θέλετε να
βάλετε.
Cut the body of the snowman, the body parts and the accessories you would like to add.
2. Για το σώμα και το φόντο χρησιμοποιήστε χαρτόνια. Για τα υπόλοιπα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε άλλα χαρτιά και τσόχα.
For the body and the background use carton paper. For the rest you can use other types of
paper and fabric.
3. Κολλήστε κουμπιά και ματάκια, ή ζωγραφίστε τα.
Glue buttons and eyes or draw them.
4. Κόψτε κυματιστό ένα χαρτί για τη βάση του χιονάνθρωπου.
Cut the paper for the base.
5. Φτιάξετε νιφάδες με κόπτη, τέμπερα, ή χρυσόσκονη.
Make snowflakes with a cutter, paint, or glitter.
6. Ζωγραφίστε με μαρκαδόρο το χαμόγελο.
Draw with a marker the smile.
http://ideesgiadaskalous.blogspot.com/2014/01/ntise-to-xionanthropo.html?m=1
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Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Εργασίες μαθητών
Ε.Π.Σ. Southgate
E΄ τάξη
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
Η Φιλιά

Churches of the village and the Prophet
Elias

Το χωριό Φιλιά βρίσκεται 25 χιλιόμετρα δυτικά της
Λευκωσίας και 9 χιλιόμετρα ανατολικά της
Μόρφου. Είναι κτισμένο στο λεκανοπέδιο Μόρφου
σε μέσο υψόμετρο 130μ. Η Φιλιά συνδέεται στα
ανατολικά με το χωριό Γερόλακκος, στα δυτικά με
το χωριό Μάσαρη και μέσω του με την κωμόπολη
της Μόρφου. Στα βορειοδυτικά συνδέεται με το
χωριό Κυρά.

The inhabitants of the village are known for their
love and dedication to their family, church and
homeland. In Filia there are two churches, the one
of St. George that was transformed into a mosque
by the Turkish conquerors and the other of Prophet
Elias, snatched and unprotected and ready for a
moment to collapse. On the day of the celebration
of Prophet Elias, on July 20, there was a big feast in
the square of the village, where the church was.
There are also ruins of the churches Axopetra and
Paleoekklisia.

Κατά μία εκδοχή το όνομα του χωριού προήλθε
από τη λέξη φιλία, επειδή οι Φιλιώτες
χαρακτηρίζονται για τα φιλικά τους αισθήματα και
τη φιλοξενία τους. Άλλη εκδοχή θέλει τη Φιλιά να
ήταν το χωριό στο οποίο βρισκόταν η φίλη του
βασιλιά της περιοχής. Η περιοχή του χωριού είχε
κατοικηθεί από τα προϊστορικά χρόνια και υπάρχει
εκεί πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος
Οι κάτοικοι της Φιλιάς ασχολούνταν με την
καλλιέργεια εσπεριδοειδών, λαχανικών και
σιτηρών. Επίσης, ασχολούνταν με την κτηνοτροφία
και το 1973 σύμφωνα με γραπτά στοιχεία, στο
χωριό εκτρέφονταν 1.362 πρόβατα, 1.429 κατσίκες,
71 αγελάδες και 10.735 πουλερικά.
Το 1960 ο πληθυσμός του χωριού ανερχόταν σε
731 κατοίκους και το 1973 σε 1042. Στο χωριό
λειτουργούσε δημοτικό σχολείο που κατά τη
σχολική χρονιά 1973-74 σε αυτό φοιτούσαν 186
μαθητές.

The Prophet Elias lived in 9th century BC. He was
the son of Sowak and came from Thesve. When he
was born, his father saw a divine sight: Two white
men called him Elias, they sprinkled him with fire
and gave him a flame to eat. Then his father went to
Jerusalem and after describing the vision to the
priests, they told him to interpret the vision that his
son would become a prophet and judge Israel with
a double-edged knife and fire.
Prophet Elias carried his prophetic charisma for 25
years. The first great miracle, given by the Prophet
Elias, was that he prayed and did not rain for three
and a half years. Another one was that when he was
housed in a widowed woman. The widowed woman
had a child and happened to get sick and die. Then
the Prophet prayed and raised the child.
Other miraculous points of the portrayer Elias were
that he crossed the Jordan River with his fleece and
finally that instead of dying; he was taken with a
fire carriage in the sky. The Orthodox celebrate
Prophet Elias on July 20th.

Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 το χωριό
είναι πια κατεχόμενο. Οι Τούρκοι, στην
προσπάθειά τους να εξαφανίσουν τα ελληνικά
ονόματα μετονόμασαν το χωριό σε Serhatkoy
(χωριό των συνόρων). Oι Φιλιώτες ποτέ δεν
ξέχασαν το χωριό τους και η ελπίδα για
απελευθέρωση της πατρίδας μας και επιστροφή στο
χωριό τους είναι πάντα ζωντανή.
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