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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
Η ΑΝΤΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΑ
Η παγκόσμια καλύτερη δασκάλα
με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της ΚΕΑ
Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολή δέχτηκαν στα γραφεία τους την
κα Άντρια Ζαφειράκου, την ελληνοκύπρια εκπαιδευτικό που επελέγη παγκοσμίως ως η καλύτερη εκπαιδευτικός για το έτος 2018.
Η κ. Άντρια είχε στην αρχή ιδιαίτερη εγκάρδια συνομιλία με την Επιθεωρήτρια της ΚΕΑ κα Μαρία Παπαλούκα πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα.
Στη συνέχεια έλαβε μέρος συνάντηση με το σύνολο των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ είχαν την
ευκαιρία να συγχαρούν την κα Ζαφειράκου για τη διάκριση που της έγινε και να εκφράσουν την περηφάνια
τους για την βράβευσή της ομοεθνούς τους εκπαιδευτικού.
Η Άντρια με μετριοπαθές και ήπιο ύφος μοιράστηκε με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς τις εμπειρίες της
από την υπηρεσία της ως εκπαιδευτικός και συζήτησαν θέματα που άπτονται της προσφοράς του κάθε εκ-

Ζαφειράκου ανέφερε ότι η ίδια δεν πιστεύει πως υπάρχει ο
ορισμός του καλύτερου δασκάλου. Αυτό που θεωρεί η ίδια ότι ήταν ο λόγος που τέθηκε ως υποψήφια, ήταν οι προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει εργαζόμενη στο συγκεκριμένο σχολείο που υπηρετεί και που χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη πολυπολιτισμική πρόκληση με περίπου σαράντα
πέντε(45) διαφορετικές εθνικότητες σε δημογραφικό τοπίο. Υποδεχόταν τα παιδιά στην τάξη με το
καλημέρα στη γλώσσα του καθενός.
παιδευτικού προς τους μαθητές του. Η κ.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR

03.06.18
Αγίων Πάντων
11.06.18

Διάλεξη της καθηγήτριας κ. Μαριάννας Κατσογιάννου με θέμα «Κυπριακή
Λεξικογραφία», από την Ελληνική Κυπριακή αδελφότητα σε συνεργασία με
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αποστόλου Βαρνάβα
17.06.2018
Γιορτή του Πατέρα
30.06.18
Των Δώδεκα Αποστόλων
14.07.2018
Λήξη Σχολικής Χρονιάς
End of the school year
08.09.2018
Επιστροφή στα θρανία
του Ελληνικού Σχολείου
Back to school

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, για ακόμη μια χρονιά, την Πέμπτη, 17 Μαΐου
2018, ο 15ος κύκλος Διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Ομογένεια
του Λονδίνου, ο οποίος γίνεται σε συνεργασία της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριος ομιλητής ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Κ. Χριστοφίδης.

Ελληνική Βραδιά από την
Κοινότητα των 12 Αποστόλων
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Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός εκπαιδευτικός Μιχαλάκης Χριστοδουλίδης
Με λύπη πληροφορηθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μιχαλάκης
Χριστοδουλίδης, ένας από τους εκπαιδευτικούς της παροικίας
και τέως μέλος της Κ.Ε.Α. Η κηδεία του θα τελεσθεί στις 12
Ιουνίου από τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Γεννήθηκε το 1921 στο χωριό Οίκος. Έκανε τις σπουδές του
στο διδασκαλικό κολέγιο Μόρφου. Απόκτησε τον τίτλο Β.Α.
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στην ηλικία των 38 χρονών
και μεταπήδησε στη Μέση Εκπαίδευση, όπου αργότερα πήρε
προαγωγή στη θέση του Βοηθού Διευθυντή. Σε ηλικία 49 χρονών, και με προσωπική του δαπάνη, μετεκπαιδεύτηκε στο Institute of Education και το Birkbeck College του Πανεπιστημίου
του Λονδίνου, εξασφαλίζοντας ακαδημαϊκά προσόντα στις
Κλασσικές Σπουδές.
Οι μαύρες ημέρες της Τουρκικής Εισβολής στην Κύπρο, τον Ιούλιο του 1974, τον βρήκαν στο Λονδίνο.
Δίδαξε την Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα σε παιδιά αποδήμων Κυπρίων στο Λονδίνο.
Υπηρέτησε για αρκετά χρόνια ως μέλος της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Συνέβαλε στην αναβάθμιση της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στα παροικιακά μας σχολεία μέχρι και του ανώτερου επιπέδου (Advance Level). Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός, την ελληνική παροικιακή εκπαίδευση
μέχρι το έτος 1992.
Ο Μιχαλάκης Χριστοδουλίδης επέδειξε πλουσιότατη δράση:
1. Υπήρξε Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων Αγγλίας
(ΟΕΔΑ).
2. Πρωτοστάτησε στην Ίδρυση του πρώτου Τοπικού Συνδέσμου Κυπρίων Muswell Hill το 1976.
3. Ίδρυσε το Σύνδεσμο Κυπρίων Barnet το 1980.
4. Ίδρυσε το 1981 ιδιωτικό Συμβουλευτικό Γραφείο καθοδήγησης Γονέων.
5. Συνεργάστηκε στενά με το συνάδελφό του Χαρίλαο Κητρομηλίδη για την ίδρυση και λειτουργία
του Κέντρου Διαφώτισης Γονέων.
6. Έδωσε πλήθος διαλέξεων και ομιλιών πάνω σε εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα .
7. Εξέδωσε τα βιβλία: «Συγκριτική Παγκόσμια Ιστορία» (1963), «Διαβάζω και Γράφω Ελληνικά» (1975), «Από την Αυστραλία με Αγάπη» (1989), «Γονείς και Νέα Γενεά των Αποδήμων Αγγλίας» (1995) και , «Άρθρα, Ομιλίες και Εθνική Διαφώτιση» (1974-2004).
8. Υπήρξε μέλος της Γραμματείας της Κυπριακής Εθνικής Ομοσπονδίας Μ. Βρετανία .
9. Υπήρξε καθηγητής-λέκτορας του Επιμορφωτικού Ινστιτούτου Δασκάλων Ομογένειας Μ. Βρετανίας.
10. Υπήρξε επίτιμο μέλος της Λαϊκής Ένωσης Λογοτεχνών Αγγλίας (ΛΕΛΑ).
Το πλούσιο προσωπικό παροικιακό του αρχείο το κληροδότησε στην ΚΕΑ, παραδίδοντάς το στην Επιθεωρήτρια κ. Μαρία Παπαλούκα, σε τελετή παράδοσης στις 24/5/2014.
Ο θάνατος του Μιχαλάκη Χριστοδουλίδη έχει αφήσει δυσαναπλήρωτο κενό
στον κόσμο της παροικιακής εκπαίδευσης.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του.
Ευχόμαστε ο Κύριος να τον αναπαύσει εν ειρήνη μαζί με τη σύζυγό του
Νίκη.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
Αιωνία του η μνήμη!
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Tα παιδιά του ελληνικού παροικιακού σχολείου Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στο Mansfield πήραν μέρος στο πρόγραμμα του Βρετανικού Μουσείου με
θέμα “Charmed lives in Greece Ghika, Craxton,
Leigh, Fermor.” Οι δημιουργίες του θα βρίσκονται
στον χώρο της έκθεσης μέχρι και τις 15 Ιουλίου.

Ε.Π.Σ Leicester

Ε.Π.Σ Leeds
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Ε.Π.Σ Αγίου Δημητρίου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: A Level
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Η συμβουλή μας
Βοηθήστε τα παιδιά να διαχειριστούν το άγχος των εξετάσεων
Τα διαγωνίσματα και οι εξετάσεις αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συχνά προκαλούν
άγχος στα παιδιά. Πολλά παιδιά, που βιώνουν το άγχος των εξετάσεων, είναι ανήσυχα και ευέξαπτα, δεν
κοιμούνται αρκετά, δεν τρέφονται σωστά και διακατέχονται από αρνητισμό. Ευτυχώς, υπάρχουν τρόποι που
ενδυναμώνουν τα παιδιά, ώστε να διαχειριστούν το άγχος πριν από τις εξετάσεις και ως γονείς μπορείτε να
βοηθήσετε.
Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας τρώει καλά: Μια ισορροπημένη διατροφή είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία
του παιδιού σας και μπορεί να το βοηθήσει να αισθάνεται καλύτερα κατά την περίοδο των εξετάσεων.
Βοηθήστε το παιδί σας να κοιμάται αρκετά: Ο καλός ύπνος θα βελτιώσει τη σκέψη και τη συγκέντρωση. Οι
περισσότεροι έφηβοι χρειάζονται μεταξύ 8 και 10 ωρών ύπνο τη νύχτα.
Να είστε ευέλικτοι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων: Όταν το παιδί σας μελετά όλη την ημέρα, μην το επιβαρύνετε με επιπλέον ευθύνες για τις δουλειές του σπιτιού ή την καθαριότητα του ακατάστατου υπνοδωματίου του.
Βοηθήστε το παιδί στη μελέτη του: Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει κάπου άνετα να διαβάσει. Ρωτήστε το
πώς μπορείτε να το υποστηρίξετε καλύτερα με την επανάληψή του. Δώστε περισσότερα κίνητρα και ενθαρρύνετε το παιδί σας να σκεφτεί τους στόχους του στη ζωή και πώς αυτοί σχετίζονται με τις εξετάσεις.
Συζητήστε ανοιχτά για το άγχος των εξετάσεων: Υπενθυμίστε στο παιδί σας ότι το αίσθημα του άγχους και
της αγωνίας είναι φυσιολογικό. Η νευρικότητα είναι μια φυσική αντίδραση στις εξετάσεις. Το μυστικό είναι
να διαχειριστούμε αυτό το άγχος θετικά. Επίσης, μετά από κάθε εξέταση, ενθαρρύνετε το παιδί σας να συζητήσει μαζί σας. Μιλήστε για τα σημεία που πήγαν καλά αντί να εστιάσετε στις ερωτήσεις που το δυσκόλεψαν.
Ενθαρρύνετε τη γυμναστική κατά τη διάρκεια των εξετάσεων: Η
άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην τόνωση του οργανισμού, να καθαρίσει το μυαλό και να ανακουφίσει από το άγχος. Δεν έχει σημασία τι
είναι - το περπάτημα, το ποδήλατο, το κολύμπι, το ποδόσφαιρο και ο
χορός είναι όλες αποτελεσματικές μορφές άσκησης.
Μην προσθέτετε άλλη πίεση: Προσπαθήστε να ακούσετε το παιδί σας
και να το υποστηρίξετε, αποφεύγοντας την κριτική. Πριν παρακαθίσει σε ένα διαγώνισμα ή σε μια εξέταση,
να είστε καθησυχαστικοί και θετικοί. Εξηγήστε ότι η αποτυχία δεν είναι το τέλος του κόσμου και η προσπάθεια μετράει.
Ανταμείψτε το παιδί για την προσπάθεια: Σκεφτείτε με το παιδί σας μερικές ανταμοιβές που θα λειτουργήσουν ως εξωτερικά κίνητρα για τη μείωση του άγχους και την επιτυχία στις εξετάσεις. Οι ανταμοιβές δεν
χρειάζεται να είναι μεγάλες ή ακριβές. Μπορούν να περιλαμβάνουν απλά πράγματα, όπως το αγαπημένο
τους γεύμα παρακολουθώντας τηλεόραση.
Πότε πρέπει να λάβουμε βοήθεια; Κάποια παιδιά αισθάνονται πολύ καλύτερα μετά την ολοκλήρωση των
εξετάσεων, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλα. Αν το άγχος είναι συνεχές, συζητήστε με τους δασκάλους του παιδιού σας και ζητήστε βοήθεια από ειδικούς.
Καλή επιτυχία!
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OUR ADVICE
Help your child beat exam stress.
Tests and exams can be a challenging part of school life for children and
young people. Certainly, many children who experience stress may worry a
lot and be irritable, not sleep well, lose interest in food or eat more than normal and seem negative and hopeless about their future. Luckily, there are
ways to ease the stress and as parents you may watch for signs of stress and
help.
Make sure your child eats well: A balanced diet is vital for your child's
health, and can help them to feel well during exam periods.
Help your child get enough sleep: Good sleep will improve thinking and concentration. Most teenagers need between 8 and 10 hours' sleep a night.
Be flexible during exams: When your child is revising all day, don't worry about household jobs that are left
undone or untidy bedrooms.
Help them to study: Make sure your child has somewhere comfortable to study. Ask them how you can best
support them with their revision. To help with motivation, encourage your child to think about their goals in
life and see how their revision and exams are related to them.
Talk about exam nerves: Remind your child that feeling anxious is normal. Nervousness is a natural reaction
to exams. The key is to put these nerves to positive use. After each exam, encourage your child to talk it
through with you. Talk about the parts that went well rather than focusing on the questions they had difficulties with.
Encourage exercise during exams: Exercise can help boost energy levels,
clear the mind and relieve stress. It doesn't matter what it is - walking, cycling, swimming, football and dancing are all effective.
Don't add to the pressure: Try to listen to your child, give support and avoid
criticism. Before they go in for a test or exam, be reassuring and positive. Let
them know that failing isn't the end of the world.
Make time for treats: Think through with your child some rewards for doing
revision and getting through each exam. Rewards don’t need to be big or expensive. They can include simple things like making their favourite meal or watching TV.
When should we get help? Some young people feel much better once exams are over, but that’s not the case
for all young people. If your child's anxiety or low mood is severe, persists and interferes with their everyday
life, it's a good idea to get some help from the experts.
Good luck!
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Ενδημικά φυτά της Κύπρου
Κρόκος ο κυπριακός (Crocus Cyprius)
Το φυτό αυτό θεωρείται ότι κινδυνεύει γιατί οι πληθυσμοί του λιγοστεύουν. Είναι πολυετής, κονδυλώδης πόα με πολύ όμορφα άνθη. Το φυτό αυτό ανθίζει από το Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο στα δάση του Τροόδους,
σε ψηλά υψόμετρα.
Κυκλάμινο το κυπριακό (Cyclamen Cyprium)
Το λουλούδι αυτό ανθίζει από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο) σε υγρές
σκιερές θέσεις κάτω από δέντρα, θάμνους ή και σε σχισμές βράχων σε διάφορα υψόμετρα (από 50 μέχρι 1100μ).Είναι φυτό που μπορούμε να συναντήσουμε σε πολλά μέρη της Κύπρου , στο Τρόοδος , στον Πενταδάκτυλο,
στον Ακάμα, στο δάσος Πάφου καθώς και σε άλλες περιοχές.
Μελισσάκι (Orphys Kotschyi)
Το φυτό αυτό πήρε το κοινό του όνομα από την ομοιότητα που έχει το άνθος του με τη μέλισσα. Για να το δείτε πρέπει να κάνετε μια βόλτα τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο στο δάσος του Πενταδάκτυλου σε
λιβαδότοπους και πευκοδάση.

Ενδημικά ζώα της Κύπρου
Στα ενδημικά είδη του νησιού ανήκει το αγρινό (Ovis gmelini ophion), το μεγαλύτερο θηλαστικό που μπορεί να συναντήσει κάποιος στο
νησί. Μοιάζει με αγριοπρόβατο, είναι φυτοφάγο και ζει στο Δάσος
της Πάφου. Είναι το στολίδι και το καμάρι των κυπριακών δασών. Πιστεύεται ότι ήρθε στην Κύπρο γύρω στο 8000 π.Χ. και ίσως το έφεραν
μαζί τους άνθρωποι που ήρθαν να κατοικήσουν στο νησί. Τη δεκαετία
του 1930 ο αριθμός τους μειώθηκε στα 15 ζώα λόγω του εντατικού κυνηγιού. Μπροστά στον κίνδυνο αφανισμού του ολόκληρο το Κρατικό Δάσος Πάφου κηρύχθηκε τότε σε απαγορευμένη περιοχή
για το κυνήγι.
Ενδημικό υποείδος αποτελεί η κυπριακή αλεπού
(Vulpes vulpes indutus), το μόνο σαρκοφάγο θηλαστικό στην Κύπρο αλλά και ο γοργοπόδαρος λαγός

(Lepus europaeus cyprius) που αποτελεί το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο είδος για κυνήγι. Ενδημικό υποείδος αποτελεί και ο σκαντζόχοιρος (Hemiechinus
auritus dorotheae), ζώο ντροπαλό που ζει σε περιοχές της Κύπρου με χαμηλό
υψόμετρο. Στην Κύπρο υπάρχουν δεκαέξι διαφορετικά είδη νυχτερίδων. Οι
νυχτερίδες είναι θηλαστικά και τρέφονται με έντομα εκτός από
το Νυχτοπάππαρο (Rousettus aegyptiacus) ο οποίος τρέφεται με ώριμα φρούτα. Δύο ειδών νυχτερίδες είναι ενδημικά.
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Endemic plants of Cyprus
Crocus Cyprius
This plant is considered to be at risk because its populations are scarce. It
is a perennial, tuberous flower with a very beautiful blossom white petals
and a golden centre. This plant flowers from February to April in the forests of Troodos at high altitudes.
Cyclamen Cyprium
This flower flowers from September to January in moist shady places under
trees, shrubs or even in the rock slopes at various altitudes (from 50m to
1100m). It is a flower that can be seen in many parts of Cyprus, e.g. Troodos,
Pentadaktylos, Akamas, Paphos forest.

Cyprus Bee Orchid (Orphys Kotschyi)
This plant got its common name from the similarity of its flower with the bee. To see it, you have to take a walk in
March or April in the forest of Pentadaktylos in the meadows and
pine forests. It is an endangered species due to its habitat being destroyed by tourism and urbanisation.

Endemic animals of Cyprus
One of the island's native species is Agrino (Ovis Gmelini Ophion), the
largest mammal that can be found on the island. It looks like wild goat,
is a herbivore and lives in the Forest of Paphos. It is the jewel and the
pride of Cypriot forests. It is believed that it came to Cyprus around
8000 BC, and maybe brought the people who came to live on the island.
In the 1930s, their number was reduced to 15 animals due to intensive
hunting. In the face of extinction, the entire State Forest of Paphos was
declared a zero-hunting zone.
An endemic sub-species is the Cypriot fox (Vulpes Vulpes Indutus), the only
carnivore mammal in Cyprus. There is also the hare
(Lepus Europaeus Cyprius), which is the largest species of animal that is allowed to be freely hunted. Another endemic subspecies is the hedgehog
(Hemiechinus Auritus Dorotheae), a shy animal living in low-altitude areas of
Cyprus. In Cyprus there are sixteen different species of bats. The bats are
mammals and feed on insects except the Egyptian Fruit Bat (Rousettus Aegyptiacus), which feeds only on the flesh of ripe fruits.
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Για τους μικρούς μας φίλους
ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ
Το καλοκαίρι έφτασε, καιρός για ταξίδια.
Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα των ταξιδιών για να σχηματίσεις την λέξη
ΤΑΞΙΔΙΑ.
Αν θα ταξιδέψεις στην Μεγάλη Βρετανία σίγουρα θα πάρεις το
Την ετοιμάζεις πριν φύγεις για ταξίδι (αντίστροφα).
Στις διακοπές σου μπορείς να μείνεις στο
Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
Το χρειάζεσαι για να ταξιδέψεις με αεροπλάνο.
Όταν πηγαίνεις στη θάλασσα διακοπές κάνεις (αντίστροφα).
Ταξιδεύεις με αυτό για να πας στην Κύπρο.

Τ__ __ __ __
Α __ __ __ __ __ __
Ξ__ __ __ __ __ __ __ __ __
Ι __ __ __ __ __ __
Δ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Ι __ __ __ __ __ __
Α __ __ __ __ __ __ __ __

ΤΡΕΝΟ, ΒΑΛΙΤΣΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΙΟΥΝΗΣ, ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, ΚΟΛΥΜΠΙ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ
Βρες το κρυπτόλεξο τα κρυμμένα νησιά που μπορείς να επισκεφθείς.
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ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΡΟΔΟΣ, ΧΙΟΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΣΚΙΑΘΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΙΘΑΚΗ, ΚΩΣ
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Γιορτή του πατέρα:
17 του Ιούνη

Ακολούθησε τις οδηγίες και φτιάξε θήκη για στυλό, δώρο για τη γιορτή του
πατέρα.
Υλικά
2 διαφορετικά χρώματα αφρώδες χαρτί
2 A4 pieces of foam paper (2 colors)
1 Κόλλα 1 glue
1 Μαύρο μόνιμο μαρκαδόρο
1 Black permanent marker

Οδηγίες-Instructions
Κόψτε το πάνω και το κάτω μέρος της θήκης όπως φαίνεται στην εικόνα
Cut the two pieces of the pen case as shown in picture
 Κολλήστε τα δύο μέρη μαζί.
Glue the two pieces together
 Περιγράψτε με το μαύρο μαρκαδόρο.
Write around with the black marker.
 Κόψτε και διακοσμήστε με τα κομμάτια του δεύτερου χρώματος.
Cut and decorate with the pieces cut from the second color.


Πηγή: https://www.kinderella.gr/giorti-tou-patera-efkoles-idees-gia-kartes-ta-patron-tous/
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Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Εργασίες παιδιών
από το Ε.Π.Σ.
Great Yarmouth.
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Τι κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο.
Αγαπημένο μου περιοδικό, σε χαιρετώ. Με λένε
Στεφανία Αποστόλου και είμαι 10 χρονών. Είμαι
δέκα χρονών. Είμαι από την Κύπρο αλλά γεννήθηκα στην Αγγλία. Ζω στο Βόρειο Λονδίνο, στο
Φίνσλι.
Φέτος, έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. Μου αρέσει
να παίζω με τα ηλεκτρονικά μου παιχνίδια και να
ακούω μουσική με τις φίλες μου. Επίσης, μου
αρέσει να πηγαίνω για ψώνια με τη μαμά μου,
τον πατέρα μου και τον αδελφό μου. Ακόμα, μου
αρέσει να παίζω νετμπολ με τον αδερφό μου.
Το Σάββατο πηγαίνω στον ελληνικό σχολείο και
εκεί βλέπω την φίλη μου την Κλεοπάτρα. Μετά,
όταν πηγαίνω σπίτι μου αρέσει να φτιάχνω γλυκά με τη μαμά μου.

Αγαπημένο μου περιοδικό ,γεια σου!
Με λένε Ντόμινικ Νικολάου και είμαι
έντεκα χρονών. Είμαι από την Κύπρο και
ζω στο Μπάρνετ. Φέτος έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο να κάνω αυτά που αγαπώ. Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο
με τους φίλους μου στο πάρκο. Μου αρέσει επίσης να παίζω τέννις γιατί είναι
διασκεδαστικό άθλημα.
Το Σαββατοκύριακο έχω περισσότερο
ελεύθερο χρόνο .Έτσι, παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια ή παιχνίδια στο τηλέφωνό
του πατέρα μου.
Ντόμινικ Νικολάου, Ε τάξη

Στεφανία Αποστόλου, Ε Τάξη
Αγαπημένο μου περιοδικό, γεια σου!
Με λένε Αλεξία Ιορδάνου και είμαι δέκα χρονών. Είμαι από την
Κύπρο, γεννήθηκα στην Αγγλία και ζω στο Σάουθγκειτ με την οικογένειά μου.
Φέτος έχω λίγο ελεύθερο χρόνο γιατί έχω πολλά μαθήματα στο
αγγλικό μου σχολείο. Προσπαθώ, όμως, όταν έχω λίγο χρόνο να
κάνω αυτά μου αγαπώ.
Μου αρέσει να κάνω γυμναστική. Επιπλέον, μου αρέσει να παίζω
τέννις με την μαμά ή τον μπαμπά μου. Ακόμα τρελαίνομαι να ζωγραφίζω λουλούδια.
Εύχομαι ,να είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να κάνω πιο
συχνά αυτά που αγαπώ.
Αλεξία Ιορδάνου, Ε΄ τάξη

Εργασίες παιδιών από
το Ε.Π.Σ. Manor Hill.
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
Η Χάρτζια
Η Χάρτζια είναι χωριό της επαρχίας Κερύνειας, κτισμένο στους πρόποδες
του Πενταδάκτυλου. Βρίσκεται τριάντα περίπου χιλιόμετρα ανατολικά της
πόλης της Κερύνειας. Τα πόδια της τα φιλά η γαλάζια θάλασσα της Κερύνειας και το κεφάλι της το στεφανώνει το καταπράσινο δάσο της Χαλεύκας.
Το τοπίο είναι γεμάτο από πολλά ρυάκια, που πηγάζουν από την κορυφογραμμή του Πενταδάκτυλου και χύνονται στη θαλάσσια περιοχή. Τα μεγαλύτερα από τα ρυάκια είναι ο Καταρράκτης, το Αλακάτι και το Αργάκι
των Καραβιών.
Το αρχικό όνομα του χωριού ήταν Χάλκια και το σύμφωνο λ αντικαταστάθηκε αργότερα με το ρ και σχηματίστηκε η λέξη Χάρκια, που σήμαινε
τόπο κατεργασίας του χαλκού. Βέβαια, δεν είναι γνωστό κατά πόσο στην
περιοχή υπήρχαν χαλκωρυχεία, ώστε να πάρει την ονομασία αυτή.
Στην αρχή του 20ου αιώνα οι καταγεγραμμένοι κάτοικοι ήταν 224 έλληνες
Ορθόδοξοι και 19 Μωαμεθανοί, οι οποίοι ασχολούνταν με τη γεωργία, τη
κτηνοτροφία και την κατασκευή κάρβουνων. Οι Τούρκοι κατοικούσαν
στο χωριό μέχρι το 1914.
Το χωριό είναι γεμάτο με δάση από κωνοφόρα πεύκα, κυπαρίσσια, αγριελιές, αγριοχαρουπιές, μεγάλη ποικιλία από θάμνους και αρωματικά φυτά.
Η Χάρτζια σύμφωνα με πολλές ενδείξεις ήταν κατοικημένη από παλιά.
Απόδειξη, γι' αυτό, αποτελούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, (αρχαίοι τάφοι)
καθώς και οι αναφορές επίσημων εγγράφων της τουρκοκρατίας
(φορολογικά κατάστιχα). Ακόμα και η ύπαρξη αιωνόβιων ελαιόδεντρων
συνηγορεί με την άποψη αυτή, καθώς τα δέντρα αυτά είναι αποτέλεσμα
ανθρώπινης επέμβασης προφανώς από την εποχή της Ενετοκρατίας.
Την εποχή της Τουρκοκρατίας δεν λειτουργούσε σχολείο στο χωριό. Το
πρώτο σχολείο λειτούργησε τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας σε ένα
καφενείο. Οι μαθητές πλήρωναν για αμοιβή του δασκάλου και διδάσκονταν μόνο Ανάγνωση, Αριθμητική και Θρησκευτικά. Το σχολείο διέκοπτε
συχνά την λειτουργία του για οικονομικούς κυρίως λόγους, ανάλογα με τις
αποφάσεις τις αποικιακής κυβέρνησης. Μετά το 1912 το σχολείο λειτούργησε συνέχεια. Τώρα τα μαθήματα ήταν Ανάγνωση, Αριθμητική, Γεωμετρία, Ελληνική Ιστορία, Φυσική Πειραματική, Θρησκευτικά και Γεωγραφία. Το πρώτο κοινοτικό σχολείο κτίστηκε το 1910.
Το 1970 η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μετέφερε στο χωριό
νερό για ύδρευση και διασωληνώθηκε στα σπίτια. Μέχρι τότε νερό για τις
ανάγκες και της άρδευσης και της ύδρευσης προμηθεύονταν οι κάτοικοι
από μία πηγή στα νότια του χωριού, την «Βρύση», όπως ονομαζόταν.
Το κυριότερο επάγγελμα των κατοίκων μέχρι τέλος της δεκαετίας του
1950 ήταν η γεωργία. Η χρυσομηλιά ήταν ένα από τα τρία επικρατέστερα
καρποφόρα δέντρα της περιοχής. Η καλλιέργεια επίσης της ελιάς στην
περιοχή ήταν διαδεδομένη από την αρχαιότητα. Στη Χάρτζια η ελιά καλλιεργούνταν κυρίως για το λάδι της και η παραγωγή ήταν αρκετά μεγάλη.
Καθώς το χωριό είναι χτισμένο σε ημιορεινή περιοχή οι κάτοικοι παράλληλα με την γεωργία ασχολήθηκαν με επιτυχία και με την κτηνοτροφία.
Αρχικά, υπήρχαν κοπάδια από αίγες. Αργότερα προστέθηκαν και πρόβατα. Οπωσδήποτε δεν έλειπαν και τα ζώα που εκτρέφονταν απλώς για να
καλύπτουν τις ανάγκες της οικογένειας, όπως γουρούνια και πουλερικά.
Η Χάρτζια από το Καλοκαίρι του ‘74 στενάζει κάτω από την μπότα του
Τούρκου εισβολέα.
Ευχόμαστε, σύντομα την απελευθέρωση του χωριού από την Τουρκική
κατοχή, την επιστροφή των κατοίκων του στη Χάρτζια και σε όλα τα κατεχόμενά μας χωριά.

Archangel Michael church
The church of the village is dedicated to
Archangel Michael. It is one-aisled at a
very small basilica, abuilding of the 19th
century, because when it was built, the village was small. The floor of the church is
made of rounded pebbles. At the church
there were two icons of Christ, which are
donated by a couple around 1521 and one
icon of Virgin Mary with the infant, dating
back to the 16th century.
In 2015, 41 years after the Turkish invasion
people from Chartzia were able to visit
their village and attend the church service
at their half-broken church. They all wish
that one-day will be free to go to the church
any time and honor Archangel Michael.
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