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Ήρθε ο Μάης με τα λουλούδια!
Με χαρά θα δημοσιεύουμε φωτογραφικό
υλικό από εκδηλώσεις και δραστηριότητες
σας ή άλλες συνεργασίες.
We are happy to publish any photographic
material of your events.

Στοιχεία επικοινωνίας:
22 Stuart Crescent,
London N22 5NN
Tel.: 020 8881 6982
Fax: 020 8365 8257
Email: kea@schools.ac.cy
Website: http://kea.schools.ac.cy

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
Συνάντηση με την Δήμαρχο του Haringey
Η Προϊστάμενη της ΚΕΑ
κ. Μαρία Παπαλούκα
και οι εκπαιδευτικοί της
ΚΕΑ επισκέφτηκαν στο
Δημαρχείο του Haringey,
την Κύπρια Δήμαρχο κα.
Τζίνα Αδάμου και
συνομίλησαν μαζί της.

Επιβράβευση του Ε.Π.Σ. Κόβεντρυ
Το σχολείο αξιολογήθηκε από τον Φορέα National Resource Centre for
Supplementary Education (NRCSE) και διαπιστώθηκε ότι είναι άριστα οργανωμένο
και εξοπλισμένο με άριστες υποδομές για την παροχή αποδοτικής διδασκαλίας και
μάθησης όλης τις διδακτέας ύλης, κάτω από άριστες συνθήκες προστασίας των
παιδιών. Απονεμήθηκε το Quality Mark.
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Συμμετοχή του Ε.Π.Σ Αγ. Σοφίας
στην εκδήλωση για τον σπουδαίο
μας ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Ε.Π.Σ Cardiff
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Επίσκεψη της Επιθεωρήτριας στο Ε.Π.Σ Newcastle. Σε συνάντηση που έγινε γονέων
και εκπαιδευτικών δόθηκαν συμβουλές και επεξηγήσεις με σχετική παρουσίαση με
θέμα την οργάνωση του σχολείου και την διδασκαλία στη τάξη.

Επίσκεψη της Επιθεωρήτριας της
ΚΕΑ στο Ε.Π.Σ Απ. Βαρνάβα.
Στην συγκέντρωση των παιδιών ήταν
παρών και ο Επίσκοπος Τροπαίου
Αθανάσιος.
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Εκδηλώσεις και ευχές για το Πάσχα

Ε.Π.Σ Gearies

Ε.Π.Σ Chingford

Αναστάσιμες ευχές της
Επιθεωρήτριας της Κ.Ε.Α με τον
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και
Μ.Β. κ.κ. Γρηγόριο.
Νικητής, βέβαια, στο τσούγκρισμα
των αυγών ο Αρχιεπίσκοπος.
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Οι εκπαιδευτικοί της Κ.Ε.Α.
σύμφωνα με το έθιμο,
τσούγκρισαν κόκκινα αυγά και
αντάλλαξαν Αναστάσιμες ευχές!
Την παράσταση έκλεψε
η μικρή Αναστασία.

Ε.Π.Σ
Αγ. Παντελεήμονα
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Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου
στην κοινότητα του Kingston.

Οι μικρές τάξεις του Ε.Π.Σ Αγ.
Σοφίας επισκέφτηκαν το Ελληνικό
Κέντρο και παρακολουθήσαν τη
θεατρική παράσταση
«Μήλα, Ζάχαρη, Κανέλα».
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Ημερολόγιο - Μεγάλες Γιορτές
05.05.2019
Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης

19.05.2019
Πολιτιστική Εκδήλωση για τα
πενήντα χρόνια της ΚΕΑ

Ο ΜΑΗΣ
Σ’ ένα στέφανο του Μάη
Όλη η άνοιξη χωράει.
Κύκλους, κύκλους τα λουλούδια,

21.05.2019
Μεγάλου Κωνσταντίνου
και Αγίας Ελένης

οι χοροί και τα τραγούδια.
στα χρυσά του ήλιου καφάσια
ωριμάζουν τα κεράσια.
Πέρα ως πέρα φως απλώνει
γλάστρα ανθίζει στο μπαλκόνι.
Είναι ο Μάης δίχως ταίρι
ένα ολάνθιστο παρτέρι.

27.05.2019 - 02.06.2019
Διακοπές ημιτριμήνου
Half Term

Σ’ ένα στέφανο του Μάη
Όλη η άνοιξη χωράει.
Ρένα Καρθαίου
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Η συμβουλή μας

OUR ADVICE

Συμβουλές για γονείς που τα παιδιά
τους έχουν την τάση να κλαίνε

Strategies for handling the
urge to cry

Ακολουθούν μερικές γενικές συμβουλές που ίσως θέλετε να
μοιραστείτε με το παιδί σας όταν έχουν την τάση να κλαίνε
μπροστά σε κόσμο.

Here are some general strategies
that you may want to share with
your child for when he or she feels
like crying in public.

Βαθιές αναπνοές.
Αργές,
βαθιές
αναπνοές μπορεί να
είναι
πολύ
ηρεμιστικές.
Βοηθήστε το παιδί
σας να αναπνεύσει
αργά και ήσυχα,
εισπνέοντας από τη
μύτη,
εκπνέοντας
από το στόμα.
Μέτρημα. Το να μετρήσουν αθόρυβα τα πλακάκια του
πατώματος ή η μέτρηση αριθμών μπορεί να είναι μια καλή
μέθοδος απόσπασης της προσοχής για να βοηθήσει το παιδί
σας να ξεχαστεί.
Κάνε ένα διάλειμμα. Μερικές φορές ο καλύτερος τρόπος
για να ξανακερδίσουν τον αυτοέλεγχο είναι να αποφύγουν
την κατάσταση. Το παιδί σας θα μπορούσε να πάει στο
μπάνιο ή να πάρει ένα ποτήρι νερό.
Αυτοάνεση. Πείτε στο
παιδί σας να σταυρώσει
τα χέρια στο στήθος του
ως να δίνει στον εαυτό
του μια αγκαλιά, ενώ
σκέφτεται μια παρήγορη
σκέψη όπως «θα είμαι
εντάξει», «μπορώ να το
πετύχω αυτό» ή «πολύ
σύντομα θα είμαι σπίτι
και μπορώ να το πω στη
μαμά ή στον μπαμπά."

Breathe deeply. Slow, deep
breaths can be very calming. Help
your child practice breathing
slowly and quietly, in through the
nose, out through the mouth.
Count. Silently counting floor tiles
or reciting even numbers can be a
good distraction to help your child
get back on even keel.
Take a break. Sometimes the best
way to regain self-control is to step
away from the situation. Your child
could go to the bathroom or get a
drink.
Self-comfort. Tell your child to
cross arms and give him- or herself
a subtle little hug while thinking a
comforting thought such as, “I’ll be
okay,” “I can get through this,” or
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Ήθη και έθιμα του τόπου μας
Μαγιάτικο Στεφάνι
Το πρωτομαγιάτικο στεφάνι είναι ένα έθιμο, όχι μόνο ελληνικό. Σε πολλές άλλες χώρες φτιάχνουν
μαγιάτικα στεφάνια, κυρίως, οι μεσογειακές. Συνήθως, αποτελείται από λουλούδια του αγρού, όπως
παπαρούνες, μαργαρίτες και αγριολούλουδα, αλλά και
άλλα λουλούδια, αν δεν είσαι στην εξοχή. Αν και τα
τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι επιλέγουν
πιο εναλλακτικά στεφάνια. Όλα τους, όμως, μόλις
φτιαχτούν κρέμονται στην πόρτα του σπιτιού, μέχρι το
τέλος του καλοκαιριού.

The May Day wreath
The May Day wreath is a tradition, not only for the
Greeks. In many other countries they make magical
wreaths, especially the Mediterranean ones. Typically,
it consists of field flowers, such as poppies, daisies and wildflowers, but other flowers if you are not in the
countryside. Although in recent years, more and more are choosing more alternative wreaths. All of them,
however, just made hanging on the door of the house. Until the end of the summer.

Αγριολούλουδα της Κύπρου
Η γεωγραφική θέση και έκταση της Κύπρου, αποτέλεσαν τους καθοριστικούς παράγοντες για τη
διαμόρφωση της πλούσιας χλωρίδας της. Σήμερα η ενδημική χλωρίδα της Κύπρου περιλαμβάνει 140 είδη,
από τα οποία μερικά έχουν ευρεία εξάπλωση στο νησί και άλλα φυτρώνουν αποκλειστικά στην οροσειρά
του Τροόδους, Πενταδακτύλου και στην χερσόνησο του Ακάμα. Μερικά από αυτά είναι πολύ σπάνια και
απειλούμενα είδη.
The geographical location and extent of Cyprus have been the determining factors for shaping its rich flora.
Today the endemic flora of Cyprus includes 140 species, some of which have a
wide spread on the island and others grow exclusively in the Troodos,
Pentadaktylos and Akamas peninsula. Some of these are very rare and endangered
species.
Paeonia mascula Παιώνια. Σπάνιο αγριολούλουδο με βαθύ ροζ-κόκκινο χρώμα,
ένα πόδι ψηλό, που ανθίζει τον Μάιο στην περιοχή μεταξύ της δεξαμενής του
Προδρόμου και του χωριού. Μόνο, προς Θεού, μην τις κόβετε, για να μην
αφανιστούν. Δεν είναι και πολλές.
Paeonia mascula Peonyia. A rare wild-pink wildflower, a tall leg, blooming
in May between the reservoir of Prodromos and the village. please do not cut
them, they will be destroyed. Not many left.
Rosa canina Κυνοροδή. Άγρια τριανταφυλλιά που αφθονεί στην περιοχή
Τροόδους, Χιονίστρας και δεξαμενής Προδρόμου, με λίγα (5-6) πέταλα, με
ελαφρά ροζ απόχρωση. Ανθίζουν Μάιο και μετά.
Rosa canina. Wild rosewood that is abundant in the Troodos, Chionistras
and Prodromos reservoir, with a few (5-6) petals, with a slightly pink color.
They bloom on May and then.
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Vicia tenuifolia Βίκια ταινιόφυλλη, μαυράσιερον. Απλώνεται πάνω
σε αγριόχορτα και θάμνους, με μικρά αλλά άφθονα έντονα μοβ
λουλουδάκια. Αφθονεί στις περιοχές Πιτσιλιάς και Μαραθάσας.
Ανθίζει Μάρτη-Απρίλη-Μάη.
Vicia tenuifolia Viking tapeworm, black-eyed. It spreads over
weeds and bushes, with small but abundantly intense purple flowers.
It abounds in the areas of Pitsilia and Marathasa. It flowers MarchApril-May.
Verbascum
sinuatum
Φλόμος
Πανέμορφο με λεπτοκαμωμένα κίτρινα λουλουδάκια, ανθίζει Μάιο-Ιούνιο
και μετά, σε πολλές περιοχές πεδινές και ημιορεινές (π.χ. δρόμος
Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη-Ευρύχου, αν προλάβετε να το δείτε, γιατί το
κουρεύουν κάθε Ιούνιο και εξαφανίζεται σιγά σιγά). Σε λίγα χρόνια θα
υπάρχουν αγριολούλουδα μόνο στα κατεχόμενα, αφού εμείς, μια με τα
ζιζανιοκτόνα μια με το τσιμέντο και μια με την ‘καθαριότητα’, είμαστε πολύ
κοντά στην πλήρη εξάλειψή τους.
Verbascum sinuatum Flomos Beautiful with fine yellow flowers, blooming
in May and June, in many lowland and semi-mountainous areas (eg
Kokkinotrimithia-Astromeritis-Evrychos road, if you can see it, because it is
cut every June and disappears slowly) . In a few years there will be wildflowers
only in the occupied areas, since we, one with the herbicides one with cement
and one with the 'cleanliness', are very close to their complete
elimination.
Berberis cretica
Βερβεριτζιά, παρβεριτζιά. Χιονίστρα.
Δεντράκι με αραιά αγκάθια. Όμορφα κίτρινα λουλουδάκια.
Ανθίζει Μάιο-Ιούνιο.
Berberis cretica Verbierzia, Virginia. Chilblain. Small tree with
spiny thorns. Beautiful yellow
flowers. Blooms May-June.
Calendula arvensis. Καλεντούλα. Μικρό αγριολούλουδο κατακίτρινο
σαν κίτρινη μαργαριτούλα.
Calendula arvensis. Calendula. Small wildflower yellowish like a
yellow daisy.
Convolvulus
altheoides Κομβόλβουλος, πέρτικα.
Λουλούδι που απλώνεται στο έδαφος, με πολλά άνθη σαν χωνάκια με
ευχάριστο ροζ χρώμα. Ανθίζει τον Μάιο και μετά, κυρίως σε πεδινές
περιοχές αλλά και σε ορεινές.
Convolvulus altheoides Kambolvolos, perp. Flower that spreads on the
ground, with plenty of pleasantly pink flowers. It blooms in May and
onwards, mainly in lowlands but also in mountain areas.
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Για τους μικρούς μας φίλους
Ήρθε ο Μάης με τα λουλούδια!
Φτιάξε και εσύ ένα μπουκέτο με λουλούδια!
Υλικά:
6 κομμάτια πράσινο χαρτί (6 pieces of coloured paper)
6 διαφορετικά χρώματα χαρτί (6 different coloured papers)
1 ψαλίδι (scissors)
1 κόλα (glue)
Σειρά εργασίας:
1. Κόψτε τετράγωνα χρωματιστά χαρτιά όπως στην εικόνα.
Cut the coloured papers as in the picture.
2. Διπλώστε τα τετράγωνα στη μέση και μετά διαγώνια.
Fold the squares in the middle and then diagonally.
3. Κόψτε στη μέση τις ενδιάμεσες δίπλες.
Cut the middle folds in half.
4. Βάλτε λίγη γόμα στη μια πλευρά του κοψίματος και επικαλύψτε και κολλήστε στην άλλη. Κολλήστε τα 4 κοψίματα με τον ίδιο τρόπο μέχρι να είναι έτοιμο το
λουλούδι.
Put some glue on one side of the cut and overlap with
the other one. Glue the four cuts similarly.
5. Για το μίσχο κόψτε τα πράσινα κομμάτια χαρτί στα
δύο ώστε να έχετε δύο ορθογώνια χαρτόνια. Βάλτε κόλλα στην άκρια,
τυλίξτε και κολλήστε στο τέλος.
For the stem cut in half to make two rectangular shapes. Put glue at the
end and attach after rolling.
6. Κόψτε σε έξι σημεία στην άκρη και κολλήστε το μίσχο στο λουλούδι.
Make six cuts on the end of the stem and glue on the flower.
Πηγή: http://krokotak.com/2013/02/tulips-for-mom/
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Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
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Εργασίες μαθητών
Ε.Π.Σ. Αγ. Ιωάννης
Β΄ και Γ΄ τάξη
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
Η Πέτρα
Η Πέτρα είναι μεικτό χωριό που βρίσκεται στην
κατεχόμενη από το 1974 από τα τουρκικά στρατεύματα
εισβολής περιοχής της Κύπρου. Γειτονεύει με μερικά
άλλα μεικτά χωριά, όπως το Καλό Χωριό Λεύκας, το
Περιστερωνάρι, τη Λεύκα, την Πεντάγυια και τον Άγιο
Γεώργιο της Λεύκας. Η Πέτρα είναι κτισμένη στην
κοιλάδα του ποταμού Ατσά.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν με την καλλιέργεια οσπρίων,
λαχανικών, εσπεριδοειδών (κυρίως πορτοκαλιές και
κιτρομηλιές), σιτηρών, νομευτικών φυτών και διάφορων
ειδών φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων (αχλαδιές,
χρυσομηλιές, ροδιές και πιστακιές). Παράλληλα,
ασχολούνταν και με την κτηνοτροφία.
Σε μικρή απόσταση από το χωριό βρίσκονται τα
μεταλλεία χαλκούχου σιδηροπυρίτη της Σκουριώτισσας,
του Μαυροβουνιού και του Απλικιού. Τόσο τα μεταλλεία
αυτά όσο και η μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του Ξερού
και το λιμάνι του Καραβοστασίου, απ’ όπου γινόταν η
εξαγωγή του μεταλλεύματος, βοήθησαν πριν από την
τουρκική εισβολή του 1974 στην εργοδότηση αρκετού
πληθυσμού τόσο από την Πέτρα όσο και από τα γύρω
χωριά.
Η Πέτρα υφίστατο κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια με την
ίδια ακριβώς ονομασία. Βρίσκεται εξάλλου σημειωμένη
σε παλαιούς χάρτες ως Petra. Kατά την περίοδο της
φραγκοκρατίας το χωριό απαντάται ως Petre και μερικοί
συνδέουν την ονομασία Petres με το όνομα του βασιλιά
της Κύπρου Πέτρου. Κατά την περίοδο της
τουρκοκρατίας η Πέτρα ήταν ένα από διάφορα χωριά
(μαζί με τις Περιστερώνες Μόρφου κι Αμμοχώστου κι
άλλα) των οποίων οι φόροι πήγαιναν στον αρχηγό των
τεσσάρων αγάδων της Λευκωσίας. Στα χρόνια της
τουρκοκρατίας αναφέρεται επίσης ότι μια εικόνα του
Χριστού που εκλάπη από έναν Τούρκο από την Ασίνου,
αφιερώθηκε τελικά στην εκκλησία της Πέτρας.
Σύμφωνα με τον Ιερώνυμο Περιστιάνη, ο Παπά Κυριακός
Ευθυμίου δίδασκε στο χωριό πριν από το 1875. Τον
χρόνο εκείνο ιδρύθηκε αλληλοδιδακτικό σχολείο κοντά
στην εκκλησία και τον ποταμό με δάσκαλο τον Λεωνίδα
Μαχλουζαρίδη από τον Καλοπαναγιώτη, ο οποίος
συνέχισε να διδάσκει και μετά την αγγλική κατοχή.
Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 οι Τούρκοι
μετονόμασαν την Πέτρα σε Taskoy, που σημαίνει
πετροχώρι. Οι κάτοικοι δεν χάνουν ποτέ την ελπίδα τους
πως θα έρθει η μέρα της ελευθερίας στην πατρίδα μας και
θα μπορούν ελεύθερα πια να ζουν και πάλι στο χωριό
τους.

Metamorphosis of the Savior
The church of Petra village is dedicated to the
Metamorphosis of the Savior (Chrysοsotiros). It
was an old church that was rebuilt entirely during
the first decades of this century. In this church
there were a total of 6 icons that were stolen from
the church of Asinou, as well as the great icon of
the Virgin and Child, dated around 1500.
As for the mosque of the village, this is a small
domed medieval building, apparently a medieval
church that was demolished and turned into a
mosque, possibly with frescoes under the plaster.
The Metamorphosis of the Savior is celebrated on
August 6th.
According to the Evangelists, Jesus took Peter,
John and James and went to the Thavor Mount to
pray. His three disciples, as they were tired of the
difficult climb to the Mount, and while they sat to
rest, fell into deep sleep. When they woke up, they
saw an unexpected spectacle. The face of the Lord
shone like the sun, and His gowns were white as
light. Two men, Moses and Elijah, were talking to
him. As the disciples met somewhat of surprise,
Peter, wishing to preserve this holy indulgence
caused by the Lord's radiation, prayed to set up
three scenes. One for the Lord, one for Moses and
one for Elijah. But before he could finish his
sentence, there came a cloud that covered them,
and through it came a voice saying, 'This is my
dear Son, who was sent to save the world. Listen to
him’. The Metamorphosis of the Savior, as a great
despotic feast, is an exception to a custom of
eating fish during the fasting of the 15th of August.
In many places they believe that at night, the sky
suddenly opens and the "holy light" appears to
those who have the patience and faith to wake up.
On the feast day, they offer the temples the first
grapes of the year to be blessed by the priest after
the divine service and to be distributed as a
blessing to the faithful. In some places, they offer
the first oil of the year to the temple to be blessed
so that the blessing can be extended to the rest of
the production.
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