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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Έτος Ιδρύσεως 1922
Το Σχολείο της Αγίας Σοφίας περιλαµβάνει τάξεις Νηπιαγωγείου, Δηµοτικού, GCSE και
ALevel και λειτουργεί κάθε Σάββατο από 9:30 π.µ. έως 1:15 µ.µ.
Διδάσκονται:
Ελληνική Γλώσσα, Θρησκευτικά, στοιχεία Ελληνικής Ιστορίας, Γεωγραφίας, Μουσικής, και
Ελληνικοί χοροί.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Διεύθυνση:

Τηλεφωνα:

Ταχ. Δ/νση:

St. Marylebone CE School for
girls
64 Marylebone High Street,
London W1U 5BA

(Σχολείου – Σάββατο πρωί)
078 80856302
(Εκκλησίας) 020 7229 7260

Greek Cathedral
Moscow Road
London
W2 4LQ

MISSION STATEMENT
The aim of the school is to provide once a week education in Greek language, culture,
Orthodoxy, and History, with a view to encouraging pupils to work towards an eventual ALevel in Modern Greek or equivalent. The School is open to all children regardless of origin.
The school has its origins in the Greek Cathedral of St. Sophia and thus has a tradition
of charitable assistance to a significant proportion of its students. A number of bursaries are
always available upon application, administered by the person(s) designated by the
Governors from time to time. In this way the School performs a public benefit while fulfilling
its educational and cultural aims.
BENEFACTORS: C. M. Lemos Foundation, Anonymous (2)
MAJOR DONORS: The Lyras Family Chartitable Trust, Anonymous (2)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πρόεδρος: Κ. Καρούση
Αντιπρόεδρος: Μ. Σπύρου
Ταµίας: Δρ. Ι. Μαργαρώνης
Γραµµατέας: Σ. Πολέµη
ΜΕΛΗ
Πανοσ/τος Αρχιµ. Θ. Μπακάλης
Β. Γουλανδρής
Μ. Καµπούρη
Μ. Ληµνιού
Ν. Παλαιοκρασσάς
Ν. Πουλµέντης
Δρ. Κ. Χατζηπατέρα-Γιαννούλη

Διευθύντρια: Α. Σαµαρά
Υποδιευθύντρια:
Δρ. Ο. Φακατσέλη
ΒΟΗΘΟΙ:
Π. Αθανασίου
Γ. Καλογεροπούλου
Μ. Μάλλη
I. Μενεγάτου
Α. Στρατή
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ:
Δ. Παπαϊωάννου
Κ. Κουµή

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ
Δρ. Κ. Αθανασιάδης
Φ. Βούτου
Δρ. Ι. Γιανναδάκη
Δρ. Α. Γκοράτσα
Ε. Δεµερτζή
Μ. Κορωνίδου
Μ. Παπαστεργίου
Β. Σάκκος
Μ. Στεφανάκη
Μ. Τζήµα
M. Τσαγγάρη
Δρ. Α. Τσέγκου
Θ. Χατζηδάβαρης

Συντακτική οµάδα περιοδικού:
Δρ. Κ. Αθανασιάδης, Π. Αθανασίου, Β. Σάκκος, Δρ. Ο. Φακατσέλη, Θ. Χατζηδάβαρης
Δηµιουργική σύνθεση περιεχοµένων & εξώφυλλο: Δρ. Κ. Αθανασιάδης
Το εξώφυλλο βασίστηκε στις ζωγραφιές της Ιουλίας Boyd-Carpenter και του Νηρέα Λουκά Καλαµπούση
Εκτύπωση: St Pauls Press
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Χαιρετισµός του Πανοσ/του Αρχιµ. κ. Θεωνά Μπακάλη,
ιερατικώς προϊσταµένου της Αγίας Σοφίας Λονδίνου
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Χαιρετισµός του Διοικητικού Συµβουλίου του σχολείου µας

Βλέπω το σχολείο της Αγίας Σοφίας σαν µια οικογένεια. Μια οικογένεια, που µέσα
στη βδοµάδα το κάθε µέλος της έχει τη δουλειά του, τις υποχρεώσεις του, τη ρουτίνα του,
αλλά που θα φροντίσει να ξανασµίξει κάθε Σάββατο. Και όπως συµβαίνει σε όλες τις
οικογένειες, τα µικρά παιδιά έρχονται µε χαρά, οι δε έφηβοι κάπως απρόθυµα. Πάντως όλοι
ξέρουν πόσο σηµαντική είναι η οικογένεια, και βλέπουν πόσο καλά αισθάνονται όταν
συναντάνε ανελλιπώς κάθε βδοµάδα τα ίδια γνώριµα πρόσωπα, τους φίλους και τις παρέες.
Στη δηµιουργία αυτής της ζεστής ατµόσφαιρας συµβάλλουν σηµαντικά ο Σύλλογος
Γονέων µε όλες τις δραστηριότητές του αλλά και το διδακτικό προσωπικό που µε χαρά και
ευαισθησία µαθαίνει Ελληνικά στα παιδιά µας. Γονείς και δάσκαλοι µαζί φυτεύουν βαθιά τις
ελληνικές ρίζες των παιδιών έτσι ώστε η σχολική οικογένεια να ευηµερεί και να µπορεί να
προσφέρει µε τη σειρά της στην ευρύτερη κοινωνία.
Για ακόµη µια χρονιά µεταβιβάζω τα συγχαρητήρια και το θαυµασµό της σχολικής
επιτροπής στους µαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς και εύχοµαι σε όλους καλό
καλοκαίρι και καλή ξεκούραση.
Καλλιόπη Καρούση
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Το νέο τεύχος του περιοδικού µας
Αγαπητοί µας αναγώστες, χαίρετε. Μια ακόµη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της.
Ο καιρός πέρασε γρήγορα και ό µορφα εδώ στο Σχολείο της Αγίας Σοφίας. Τα παιδιά
µεγάλωσαν και ωρίµασαν. Έµαθαν περισσότερα Ελληνικά, έµαθαν για τις πατρίδες µας, την
Ελλάδα και την Κύπρο. Τραγούδησαν τραγούδια ελληνικά και χόρεψαν χορούς
παραδοσιακούς. Έβαλαν την ψυχή τους στις γιορτές, τις Εθνικές µας. Ντύθηκαν µασκαράδες
τις Αποκριές και έφτιαξαν λαµπάδες το Πάσχα. Χάρηκαν µια παράσταση µε θέµα την
ελευθερία από την ελληνική θεατρική ο µάδα Hippo και έζησαν σαν Αρχαία Ελληνόπουλα
για λίγες ώρες µέσα από το εργαστήρι που οργάνωσαν δύο συνάδελφοι, η κυρία Ανθή και ο
κύριος Κωνσταντίνος. Ετοιµάστηκαν για τις εξετάσεις τους και έφτιαξαν φιλίες που,
ελπίζουµε, θα κρατήσουν για πάντα.
Η φιλία είναι και το θέµα του φετινού περιοδικού. Ο άνθρωπος είναι ‘κοινωνικό όν’
σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη. Δεν µπορεί να ζήσει µόνος του. Η µακριά διαδροµή του
ανθρώπου στη γη αυτή είναι µια τρανταχτή απόδειξη αυτής της θέσης. Ο άνθρωπος είναι πιο
δηµιουργικός, όταν είναι χαρούµενος κ αι είναι χαρούµενος, όταν ζει µέσα σε ένα φιλικό
περιβάλλον. Πολλοί διάσηµοι και µη άνθρωποι έχουν µιλήσει για τη σηµασία του
πραγµατικού φίλου στη ζωή µας. Ο πραγµατικός φίλος είναι πηγή αστείρευτη δύναµης,
ελπίδας και χαράς. Είναι ο παντοτινός βράχος που µας στηρίζει στις δύσκολες στιγµές. Είναι
η αντή χηση του γέλιου µας στις ευτυχίες µας. Όλοι ό µως έχουν µιλήσει για το πόσο
δύσκολο είναι να φτιάξει κανείς µια πραγµατική φιλία, ιδιαίτερα στις µέρες µας, που το
προσωπικό συµφέρον κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Το σχολείο, όπου οι µαθητές
βρίσκονται συχνά, είναι ένας χώρος, όπου µπορούν να γεννηθούν αληθινές, παντοτινές
φιλίες.
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Κι αυτό συµβαίνει επειδή τα παιδιά και οι δάσκαλοι και οι γονείς έχουν πολλές
ευκαιρίες/δοκιµασίες να γνωριστούν και να αποφασίσουν αν µπορούν να γίνουν φίλοι.
Ανοίξτε τα µάτια και τις καρδιές σας, είµαι σίγουρη πως θα βρείτε αληθινούς φίλους στο
σχολείο µας!
Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους, που δούλεψαν ακόµη µία φορά µαζί µε τα
παιδιά, για να πάρουν ζωή οι σελίδες του περιοδικού. Ευχαριστούµε πολύ τους γονείς, που
βοήθησαν τα παιδιά, στο παρασκήνιο. Ευχαριστούµε πολύ το Σύλλογο Γονέων του
Σχολείου της Αγίας Σοφίας για τη µεγάλη του προσφορά στο έργο µας. Ευχαριστούµε τη
Σχολική Επιτροπή, που, και πάλι, ανέλαβε τα έξοδα της έκδοσης του περιοδικού και που
φροντίζει πάντα για την καλή οργάνωση του σχολείου µας και την οµαλή λειτουργία του.
Ευχαριστούµε πολύ, επίσης, τις δύο Εκπαιδευτικές Αποστολές, ΚΕΑ και ΕΕΑ, που µας
στηρίζουν στο δύσκολο έργο µας, παρέχοντάς µας βιβλία, εκπαιδευτικούς και γενικά
αµέριστη συµπαράσταση.
Ευχαριστούµε τους συναδέλφους στο εξεταστικὀ µας κέντρο, Άγιο Ιωάννη, για τη
φιλοξενία και τη φροντίδα που προσφέρουν στους µαθητές µας. Ευχαριστούµε την εταιρία
Hitachi που µας δώρισε έναν προβολέα γ ια τις γιορτές και τα εργαστήριά µας. Σας
ευχαριστούµε για την υποστήριξη και την αγάπη σας για το ελληνικό µας σχολείο.
Σας ευχόµαστε Καλό Καλοκαίρι. Θα περιµένω µε χαρά να δω τα χαµογελαστά
πρόσωπα γονέων και µαθητών και να ανταλλάξουµε την Καληµέρα µας το Σάββατο 6
Σεπτεµβρίου, 9:30 πµ.
Καλά αποτελέσµατα στους µαθητές µας.
Με αγάπη, εκτίµηση και αληθινή φιλία
Η διευθύντρια

Tο σχολείο µας
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Προδηµοτική Α
Διδ.: Mαρία Στεφανάκη
Βοηθός: Γεωργία Καλογεροπούλου
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Προδηµοτική Β
Διδ.: Έλενα Δεµερτζή
Βοηθός: Ανθή Στρατή

‘Η καλύτερή µου φίλη είναι η Claudia
γιατί παίζουµε θέατρο µαζι…’

‘Ο καλύτερός µου φίλος είναι ο
Magio γιατί πάµε µαζί στο πάρκο…’

‘Η καλύτερή µου φίλη είναι η
Μία γιατί παίζουµε κρυφτό …’

‘Η καλύτερή µου φίλη είναι η
Αλεξάνδρα γιατί ζωγραφίζουµε µαζί…’

‘Η καλύτερή µου φίλη είναι η Στέλλα
γιατί µου λέει ωραία πράγµατα και
είναι καλή…’

‘Ο καλύτερός µου φίλος είναι ο
Chiago γιατί µ' αγαπάει…'

‘Ο καλύτερός µου φίλος είναι ο
Αλέξανδρος από το ελληνικό σχολείο
γιατί είναι αστείος…’

‘Ο καλύτερός µου φίλος είναι ο
Melaika γιατί κάνουµε παρέα…’

‘Η καλύτερή µου φίλη είναι η
Hannah γιατί µε παίζει και µε
αγαπά…’

‘Η καλύτερή µου φίλη είναι η Ελισάβετ
γιατί κάνουµε αγκαλιές…’

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Προδηµοτική Β

‘Η καλύτερή µου φίλη είναι η Sophie
γιατί ντυνόµαστε αστεία…’

‘Η καλύτερή µου φίλη είναι η
Lilly γιατί πηγαίνω στο σπίτι
της και παίζουµε…’

‘Η καλύτερή µου φίλη είναι η Natalie
γιατί µοιραζόµαστε τα παιχνίδια…’

‘Η καλύτερή µου φίλη είναι η
Μαριάννα γιατί έρχεται στο σπίτι
µου…’

‘Η καλύτερή µου φίλη είναι η
Έλσα γιατί µε παίζει…’

‘Η καλύτερή µου φίλη είναι η Σοφία
Φ. γιατί πάµε µαζί στο ελληνικό
σχολείο…’

‘Ο καλύτερός µου φίλος είναι
ο µπαµπάς µου γιατί περνάµε
τέλεια…’

‘Η καλύτερή µου φίλη είναι η Lucy
γιατί παίζουµε ωραία παιχνίδια µαζί...’

‘
'Ο καλύτερός µου φίλος είναι ο Gil
γιατί παίζουµε µαζί και µε αγαπάει…’

‘Ο καλύτερός µου φίλος είναι ο Sebastian γιατί είναι µαζί µου
στο αγγλικό σχολείο και δεν τσακωνόµαστε…’
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Πρώτη Τάξη Α1
Διδ.: Μαρία Παπαστεργίου
Βοηθός: Παναγιώτα Αθανασίου
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Πρώτη Τάξη Α1
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Πρώτη Τάξη Α2
Διδ.: Δρ. Αϊλίνα Γκοράτσα
Βοηθός: Μαριάννα Μάλλη
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Πρώτη Τάξη Α2
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Δευτέρα Τάξη
Διδ.: Δρ. Αµαρυλλίς Τσέγκου
Βοηθός: Ιωάννα Μενεγάτου
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Δευτέρα Τάξη
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Τρίτη Τάξη
Διδ.: Φανή Βούτου
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Τετάρτη Τάξη
Διδ.: Δρ. Ιφιγένεια Γιανναδάκη
Έχω αρκετούς φίλους στο ελληνικό σχολείο και είναι πολύ καλoί στο ποδόσφαιρο,
όπως κι εγώ. Παίζουµε πολύ ποδόσφαιρο µαζί στην ώρα του διαλείµµατος. Τρέχουµε,
µιλάµε και γελάµε. Ένας από τους φίλους µου είναι ο Λέων. Είναι πολύ αστείος και
καταπληκτικός στο ποδόσφαιρο! Το µόνο αρνητικό είναι ότι υποστηρίζει την οµάδα της
Λίβερπουλ.
Ένας άλλος καλός µου φίλος είναι ο Βαγγέλης. Κάνει κι αυτός αστείες πλάκες
συνεχώς και είναι πολύ καλός στο ποδόσφαιρο! Έχει κερδίσει και µετάλλια! Ο Βαγγέλης σε
αντίθεση µε το Λέοντα, υποστηρίζει την Τσέλσι και αυτό µου αρέσει πολύ µιας και είναι η
οµάδα µου!
Εµείς οι τρεις παίζουµε συνεχώς ποδόσφαιρο µε το Βασίλη. Ο Βασίλης είναι ένας
ακόµη καλός µου φίλος και τρελαίνεται να παίζει και να µιλάει για το ποδόσφαιρο. Είναι και
πολύ καλός παίκτης. Δε µου αρέσει καθόλου όµως που ο Βασίλης υποστηρίζει την Άρσεναλ.
Μου αρέσει πολύ να περνάω την ώρα του διαλείµµατος µε τους καλούς µου φίλους
και να παίζουµε ποδόσφαιρο συνεχώς! Περνάω φανταστικά µαζί τους!
Νικόλας Μπόιντ-Κάρπεντερ
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Τετάρτη Τάξη

Κάθε Σάββατο ανυποµονώ να πηγαίνω στο ελληνικό σχολείο και να περνάω πολύ
χρόνο µε τους φίλους µου στην τάξη και στο διάλειµµα! Κάθε Σάββατο παίζω ποδόσφαιρο
µε τους καλύτερους φίλους µου από την Τετάρτη τάξη, το Λέοντα και το Βαγγέλη. Είµαστε
πολύ καλοί φ ίλοι και όλοι καταγόµαστε από ελληνικά νησιά. Ο Βαγγέλης είναι από τη
Χαλκίδα, η οποία βρίσκεται στην Εύβοια. Εγώ είµαι από τη Σύρο, ένα νησί στα ανατολικά
της Ελλάδας, στο Αιγαίο Πέλαγος και ο Λέων κατάγεται από τις Οινούσσες. Μας αρέσει να
περνάµε πολύ χ ρόνο µαζί στο διάλειµµα και να παίζουµε ποδόσφαιρο µε τα µεγαλύτερα
παιδιά. Είµαστε όλοι πολύ καλοί και παίζουµε στην ίδια οµάδα. Βοηθάµε ο ένας τον άλλο
για να βάλουµε πολλά γκολ και κερδίζουµε συχνά τις αντίπαλες οµάδες.
Εκτός από το παιχνίδι περνάµε αρκετό χρόνο µαζί συζητώντας για τα µατς, που
βλέπουµε στο γήπεδο ή στην τηλεόραση. Όλοι έχουµε τις αγαπηµένες µας αγγλικές οµάδες,
αλλά παρακολουθούµε και την αγαπηµένη µας ελληνική οµάδα, τον Ολυµπιακό.
Είµαστε µια φοβερή παρέα και αν τύχει και κάποιος από εµάς λείπει κάποιο
Σάββατο από το σχολείο, ανυποµονούµε να τον δούµε ξανά το επόµενο Σάββατο! Είµαστε
πολύ δεµένοι µεταξύ µας.
Βασίλης Κουτράκος
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Τετάρτη Τάξη
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Πέµπτη Τάξη
Διδ.: Βασίλειος Σάκκος
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Πέµπτη Τάξη
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Έκτη Τάξη
Διδ.: Μαρία Κορωνίδου

Aντώνης Τσακνάκης

Ο καλύτερός µου φίλος είναι 11 χρόνων και
τον λένε Τσάρεντ. Έχει χλωµή επιδερµίδα και είναι
ψηλός και λεπτός µε καστανά µάτια και µαύρα
µαλλιά, χωρίς χωρίστρα. Μας αρέσει να παίζουµε
σκάκι και κρυφτό. Του αρέσει το σκάκι, η µονόπολη
και το κολύµπι και δεν του αρέσει καθόλου ο Justin
Bieber. Όταν πηγαίνω στο σπίτι του, ο ι γονείς του
είναι φιλόξενοι, και εκεί παίζουµε ηλεκτρονικά
παιχνίδια.

Ο καλύτερός µου φίλος λέγεται Αλέξανδρος, είναι
10 χρόνων, από τη Γαλλία, αλλά πηγαίνουµε µαζί
σχολείο. Είναι µελαχρινός και έχει καστανά µαλλιά,
καστανά µάτια, είναι ψηλός και αδύνατος. Μαζί
παίζουµε σκάκι, ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια. Όταν
πηγαίνω στο σπίτι του ή έρχεται αυτός στο δικό µου,
παίζουµε σκραµπλ και µονόπολη. Περνάµε ωραία µαζί,
γι' αυτό είναι ο φίλος µου.

Φίλιππος Κούτρας

Ο καλύτερός µου φίλος είναι ο Χρήστος
Δάσκας. Μένει στο Μπρίστολ και έρχεται σπάνια για
επίσκεψη, όπως κι εγώ πάω σπάνια. Όταν πάω όµως,
παίζουµε παιχνίδια όπως το Oblivion και πειρατές
λέγκο στον υπολογιστή. Είναι 11 χρόνων, πάει στην
Έκτη τάξη, έχει καστανά µάτια και µαλλιά και είναι
από την Ελλάδα.
Κωνσταντίνος Αττιλάκος

Την καλύτερή µου φίλη τη λένε Εµίλια. Έχει
ξανθά, σπαστά µαλλιά και καστανά µάτια. Της αρέσουν
τα ζώα, η φύση, το παγωτό, και οι φράουλες, όπως και
σ’εµένα. Δεν ξέρει Ελληνικά γιατί είναι από τη Σερβία.
Πάµε στο ίδιο σχολείο, είµαστε συνοµήλικες και ζούµε
κοντά. Παίζουµε πολύ συχνά στο πάρκο, αλλά πιο πολύ
µιλάµε, όταν είµαστε µαζί. Περνάω πολύ καλά µαζί της,
γι’αυτό είναι η καλύτερή µου φίλη.
Κατερίνα Αντωνίου
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Έκτη Τάξη

Kiera Hinsley

Η καλύτερή µου φίλη είναι η Τζούλια και
είναι 11 χρόνων. Έχει µακριά καστανά µαλλιά και
µελιά µάτια. Όταν είµαστε µαζί, παίζουµε νέτµπολ,
µπάσκετ και άλλα παιχνίδια. Έχει έναν αδελφό και
µια αδελφή. Της αρέσει να γράφει και να ασχολείται
µε αθλήµατα, αλλά δεν της αρέσει το ποδόσφαιρο
ούτε το τρέξιµο. Η ζωγραφιά µου τη δείχνει µε ένα
τέρµα του ν έτµπολ. Στο σπίτι της παίζουµε
παιχνίδια και βλέπουµε τηλεόραση, στο δικό µου
παίζουµε µε το σκυλί µου και πάµε στο πάρκο!
Περνάµε πολύ ωραία και γι' αυτό είναι η καλύτερή
µου φίλη.

Η καλύτερή µου φίλη είναι η Calla. Έχει
καστανά µάτια, χλωµή επιδερµίδα, και µακριά,
ίσια, καστανά µαλλιά µε χωρίστρα στα πλάγια,
συνήθως σε αλογοουρά. Είναι πολύ αδύνατη και
πιο ψηλή από µένα. Είναι η καλύτερή µου φίλη,
επειδή είµαστε σχεδόν ίδιες και περνάµε πολλή
ώρα µαζί στο σχολείο, επειδή είµαστε
επιµελήτριες. Όταν είµαστε µαζί, µιλάµε για τις
άλλες φίλες µας. Το αγαπηµένο της χρώµα είναι το
πράσινο και δεν της αρέσει ο Justin Bieber.
Περνάω πολύ ωραία µαζί της.

Μαρία Lofthouse

Η φίλη µου κι εγώ είµαστε 11 χρόνων και
πηγαίνουµε στο ίδιο σχολείο. Τα µαλλιά της είναι
καστανά. Παίζουµε µαζί και καµιά φορά πάµε στο πάρκο
και παίρνουµε µαζί µας παιχνίδια όπως το χούλαχουπ και
άλλα. Όταν πάω στο σπίτι της, πάµε στην κουζίνα και
τρώµε και µετά πάµε να παίξουµε µε το σκύλο της. Όταν
έρχεται εκείνη στο σπίτι µου, µιλάµε για πράγµατα όπως
tη γάτα µου, ή το σχολείο και κάποιες φορές πάµε στην
πισίνα. Μου αρέσει η φίλη µου γιατί είναι καλή.
Τίνα Λάπα

Το φίλο µου τον λένε Μανώλη και ζει στην
Κρήτη. Δεν τον έχω δει εδώ και δύο χρόνια. Είναι
δέκα χρόνων µε κοντά, κόκκινα µαλλιά και είναι
πολύ ψηλός. Έ χει άσπρη επιδερµίδα, ωραία
γαλάζια µάτια και γυµνάζεται πολύ. Έχει νιντέντο
και φορητό υπολογιστή. Όταν είµαστε µαζί,
παίζουµε ποδόσφαιρο και µερικές φορές παίζουµε
στον υπολογιστή. Του αρέσει το µπλε χρώµα. Έχει
πολύ καλούς γονείς και είναι πολύ ωραία να έχεις
ένα φίλο όπως το Μανώλη. Ε ίναι σαν να είµαι ο
αδελφός του.
Φίλιππος Λάππας
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Τάξη GCSE 1
Διδ.: Θωµάς Χατζηδάβαρης

Ο πιο καλός µου φίλος είναι ο ξάδερφός µου ο Σάββας.
Είναι ψηλός και λίγο παχουλός. Έχει καστανά µάτια και
µαλλιά. Είναι πολύ χαµογελαστός και πάντα χαρούµενος.
Με το Σάββα έχουµε πολλά κοινά σηµεία. Μας αρέσουν
τα ίδια αθλήµατα όπως η καλαθοσφαίριση και το ποδόσφαιρο.
Επίσης, µας αρέσουν κ αι οι ίδιες ταινίες και ειδικά οι
κωµωδίες. Τελευταία, µας αρέσουν και τα ίδια φαγητά όπως για
παράδειγµα σουβλάκια και σεφταλιές.
Με το Σάββα συναντιόµαστε κάθε φορά που πηγαίνουµε διακοπές στην Κ ύπρο.
Παίζουµε µαζί και ποτέ δε µαλώνουµε. Πιστεύω ότι αυτό συµβαίνει, γιατί έχουµε όλα τα
καλά πράγµατα που πρέπει να έχει µια φιλία και κυρίως εµπιστοσύνη µεταξύ µας και
αλληλοβοήθεια.
Σολωµού Σταύρος

Η αγαπηµένη µου φίλη λέγεται Mercy. Έχει καστανά
µαλλιά, µπλέ µάτια και φοράει γυαλιά. Της αρέσει να
τραγουδάει, να βλέπει τηλεόραση και να παίζει στον
υπολογιστή της.
Όταν βλέπω τη Mercy στο σχολείο µιλάµε για τα
πάντα: τι κάναµε το σαββατοκύριακο, ποιο είναι το
αγαπηµένο µας τραγούδι, ποια είναι η αγαπηµένη µας ταινία.
Μιλάµε και για τα παιχνίδια που παίζουµε στον υπολογιστή
µας.
Το αγαπηµένο της βιβλίο είναι το «The Mother, Daughter Book Club» και η
αγαπηµένη της ταινία είναι το «Crazy, Stupid Love».
Η αγαπηµένη της τραγουδίστρια είναι η Taylor Swift και το αγαπηµένο της τραγούδι είναι το
«Where is the love».
Το αγαπηµένο της χρώµα είναι το ροζ, επειδή είναι φωτεινό και χαρούµενο χρώµα.
Τελειώνοντας, θέλω να αναφέρω ότι η Mercy είναι η αγαπηµένη µου φίλη, επειδή είναι
εκκεντρική, είναι πολύ αστεία και πάντα έχει κάτι ωραίο να πει.
Νεφέλη Synesios-Quai
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Τάξη GCSE 1

Η καλύτερή µου φίλη είναι η Έλλα, την ξέρω από
τότε που ήµουν µωρό. Η Έλλα έχει ανοιχτά πράσινα µάτια
και µακριά, καστανά, σγουρά µαλλιά. Είναι πολύ ψηλή και
αδύνατη. Της αρέσει πολύ το διάβασµα, η µουσική και η
γυµναστική.
Η Έλλα µένει πολύ κοντά στο σπίτι µου και βλεπόµαστε πολύ συχνά. Όταν
συναντιόµαστε, παίζουµε παιχνίδια, βλέπουµε ταινίες, µιλάµε και περνάµε καλά. Κάνουµε
πολλά άλλα πράγµατα µαζί. Πάµε διακοπές µαζί, πάµε για κολύµπι και γιορτάζουµε µαζί τις
Απόκριες. Στα πρώτα χρόνια της φιλίας µας γιορτάζαµε µαζί και το Πάσχα. Γενικά περνάµε
πολύ καλά, όταν είµαστε µαζί και είµαστε πολύ καλές φίλες.
Μαριάννα Jenkins

O καλύτερός µου φίλος είναι ο Μιχάλης. Με το Μιχάλη
πηγαίνουµε µαζί τα Σάββατα στο ελληνικό σχολείο και
είµαστε συµµαθητές στο GCSE1. Ο Μιχάλης είναι 14 χρόνων,
µέτριος στο ύψος, αδύνατος και µελαχρινός. Έχει µαύρα µάτια
και έχουµε πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Στα διαλείµµατα µας
αρέσει πολύ και στους δυο µας να παίζουµε ποδόσφαιρο.
Περνάµε πολύ καλά κάθε φορά που συναντιόµαστε και γελάµε
πολύ!
Παναγής Krunic
Ο πιο καλός µου φίλος είναι ο Γιάννης. Είναι πολύ
ψηλός, λεπτός αλλά πολύ γυµνασµένος και δυνατός. Έχει
πολύ καλή αίσθηση του χιούµορ και πάντα γελάµε πάρα
πολύ κάθε φορά που βλεπόµαστε.
Βγαίνουµε πολύ συχνά µαζί και πηγαίνουµε συχνά
στον κινηµατογράφο. Το αγαπηµένο του άθληµα είναι το
badminton. Παίζουµε κάθε Κυριακή µετά την κοινωνική
µου υπηρεσία (δουλεύω σε ένα φιλανθρωπικό κατάστηµα).
Ο Γιάννης έχει καστανά µάτια και µαλλιά, ακριβώς
όπως εγώ και η οικογένειά µου.
Μιχάλης Βανέζης
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Τάξη GCSE 2
Διδ.: Δρ Όλγα Φακατσέλη

Η φιλία στην ελληνική ιστορία και παράδοση…
Μέγας Αλέξανδρος και Ηφαιστίωνας
Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ηφαιστίωνας γνωρίστηκαν, όταν ήταν έφηβοι. Η φιλία
αυτών των δυο κράτησε για όλη τους τη ζωή. Ο Ηφαιστίωνας ήταν γιος του Μακεδόνα
αριστοκράτη Αµύντορα και ήταν µαθητής του Αριστοτέλη, όπως ακριβώς και ο Αλέξανδρος.
Οι δυο φίλοι συνδέθηκαν µε αδελφική αγάπη και ο Αλέξανδρος αποκαλούσε τον
Ηφαιστίωνα ισάδελφο και «φιλαλέξανδρο». Ο Ηφαιστίων έλαβε µέρος ως αξιωµατικός του
Μακεδονικού στρατού στην εκστρατεία του φίλου του στην Ασία.
Στα Σούσα ο Αλέξανδρος και ο Ηφαιστίων παντρεύτηκαν τις δυο κόρες του Πέρση
βασιλιά Δαρείου. Ο Ηφαιστίωνας αποκαλέστηκε χιλίαρχος και αναδείχτηκε δεύτερος στην
εξουσία µετά τον Αλέξανδρο. Όµως, στα Σούσα ο Ηφαιστίων αρρώστησε βαριά και σε λίγες
ηµέρες πέθανε. Ο Αλέξανδρος δεν µπορούσε να φάει ή να πιει τίποτα για τρεις ηµέρες από
τη θλίψη του.
Πιστεύω ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ηφαιστίωνας είχαν µια πολύ ξεχωριστή
φιλία. Όταν γνωριστήκανε, αµέσως έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Οι δυο τους πολέµησαν µαζί
και έµειναν ο ένας στο πλευρό του άλλου ως το τέλος.
Νικόλαος Λεβέντης

O Αλέξανδρος και o Ηφαιστίωνας σε κυνήγι

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και Μέγας Βασίλειος
Μια αληθινά αθάνατη φιλία ήταν αυτή µεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
και του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτή η φιλία ξεκίνησε από τα εφηβικά τους χρόνια και
διατηρήθηκε αναλλοίωτη και πέρα από το θάνατο τους.
Γνωρίστηκαν στην Καισάρεια της Καππαδοκίας µετά το 345 µ.Χ., όταν και οι δυο
ήταν περίπου 15 χρόνων. Κατόπιν, ο Μέγας Βασίλειος πήγε για σπουδές στην
Κωνσταντινούπολη ενώ ο Γρηγόριος στην Αλεξάνδρεια. Σύντοµα πήγαν και οι δυο για
σπουδές στην Αθήνα. Ο Γρηγόριος έφτασε στην Αθήνα ένα χρόνο νωρίτερα από το Βασίλειο
και τον περίµενε ανυπόµονα. Όταν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, ο Γρηγόριος έµεινε
ακόµη ένα χρόνο στην Αθήνα ως καθηγητής. Η φιλία αυτή συνεχίστηκε αδιάσπαστη παρά
τις δυσκολίες και είναι για µένα πρότυπο.
Πιστεύω ότι η φιλία είναι κάτι πολύ σηµαντικό στη ζωή µας, επειδή χωρίς φίλους
ένας άνθρωπος µπορεί να νιώσει πολύ µόνος στη ζωή.
Αναστασία Λεβέντη
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Τάξη GCSE 2
Ορέστης και Πυλάδης
Ο Ορέστης ήταν γιος του Αγαµέµνονα και της
Κλυταιµνήστρας, αδελφός της Ιφιγένειας, της
Ηλέκτρας και της Χρυσόθεµης. Όταν η µητέρα του
δολοφόνησε τον πατέρα του, η Ηλέκτρα τον
φυγάδευσε στη Φωκίδα.
Εκεί ανέπτυξε µια πολύ ισχυρή φιλία µε τον
ξάδερφό του, Πυλάδη, η οποία υπήρξε παροιµιώδης. Ο
Ορέστης µε τη βοήθεια και στήριξη του Πυλάδη
επέστρεψε στις Μυκήνες και εκδικήθηκε το φόνο του
πατέρα του, σκοτώνοντας την Κλυταιµνήστρα και τον
εραστή της Αίγισθο.
Νοµίζω ότι η φιλία γενικά είναι πολύ
σηµαντική και αυτό που έγινε µε τον Ορέστη και τον
Πυλάδη αποδεικνύει την αξία της. Ο Πυλάδης
αντιπροσωπεύει το πρότυπο της πιστής φιλίας. Ο ίδιος
οµολογεί ότι, αν εγκατέλειπε τον Ορέστη την ώρα της
καταδίκης του, δε θα µπορούσε ποτέ µετά να
O Ορέστης και ο Πυλάδης στην αντικρύσει τον ευατό του.
Ταυρίδα. Ερυθρόµορφος κρατήρας από
Όσοι έχουν έναν καλό φίλο καταλαβαίνουν
την περιοχή της Καµπανίας, 330-320
πόσο σηµαντικό είναι να έχουν κάποιον να τους
π.Χ., Μουσείο Λούβρου
βοηθάει, όταν βρίσκονται σε δυσκολία.
Στάθης Davies

Φίλιππος και Ναθαναήλ
Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ ήταν δυο καλοί φίλοι, που έζησαν την εποχή του Ιησού
Χριστού και αξιώθηκαν να γίνουν µαθητές Του. Μάλιστα στις µέρες µας µαθαίνουµε
γι’αυτούς και τους θεωρούµε υπόδειγµα αληθινής φιλίας.
΄Οταν ο Ιησούς προσκάλεσε τους δώδεκα µαθητές να Τον ακολουθήσουν για να διαδώσουν
την αλήθεια Του σε όλο τον κόσµο, ο Φίλιππος δέχτηκε την πρόσκληση και Τον
ακολούθησε. Ο Ναθαναήλ δεν πείστηκε αµέσως, µα ο Φίλιππος δεν σταµάτησε τις
προσπάθειές του και π ροσπαθούσε συνεχώς να πείσει το φίλο του. Τελικά ο Ναθαναήλ
ανταποκρίθηκε θετικά και οι δυο καλοί φίλοι έγιναν και µαθητές του Ιησού.
Αυτή η ιστορία φιλίας µεταξύ τους µας διδάσκει ότι φιλία δε σηµαίνει απλά το να
περνάς το χρόνο σου µε κάποιον, να λες ή να κρατάς µυστικά. Αληθινή φιλία είναι να
προσπαθείς µε επιµονή, υποµονή και θέληση να φέρεις το φίλο σου στο σωστό δρόµο, να τον
βοηθάς στις δυσκολίες. Να βαδίζουµε συνοδοιπόροι προς τον Χριστό, έτσι θα χτίσουµε γερά
θεµέλια για µια φιλία.
Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ αλλά και ο Χριστός µας διδάσκουν τι σηµαίνει φιλία και
πώς ήταν η φιλία από τον αρχαίο ελληνικό και χριστιανικό κόσµο µέχρι και σήµερα. Η φιλία
είναι κάτι που µένει για πάντα.
Κωνσταντίνος Κότσης
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Τάξη GCSE 2
Αχιλλέας και Πάτροκλος
Ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος ήταν οι καλύτεροι φίλοι στον Τρωικό Πόλεµο. Όταν ο
Αχιλλέας αρνήθηκε να πολεµήσει, επειδή λογοµάχησε µε τον Αγαµέµνονα, ο Πάτροκλος τον
έπεισε να τον αφήσει να πολεµήσει εκείνος στη θέση του.
Ο Έκτορας σκότωσε τον Πάτροκλο νοµίζοντας ότι ήταν ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας
στεναχωρήθηκε τόσο πολύ µε το χαµό του φίλου του ώστε αργότερα σκότωσε τον Έκτορα
και έσυρε το άψυχο σώµα του γύρω από τα τείχη της Τροίας.
Αυτό δείχνει πόσο στενή ήταν η σχέση τους και µέχρι ποιο σηµείο έφτασε ο
Αχιλλέας, για να εκδικηθεί τον πρόωρο και άδικο χαµό του φίλου του.
Ο Όµηρος µας αναφέρει ότι ο Αχιλλέας κράτησε στη σκηνή του το σώµα του φίλου
του για πέντε ολόκληρες ηµέρες πριν τελικά το κάψει. Αυτό είναι άλλο ένα δείγµα ότι ο
Αχιλλέας δεν ήθελε να χάσει και να αποχωριστεί τον αγαπηµένο του φίλο και µια απόδειξη
για το πόσο σηµαντική ήταν η φιλία τους.
Άρτεµις Ξενιτίδου

Ο Αχιλλέας φροντίζει το πληγωµένο χέρι του Πάτροκλου.
Ερυθρόµορφη κύλικα, 500π.Χ. Βερολίνο, Αρχαιολογικό Μουσείο

Δάµων και Φιντίας
Η δύναµη της φιλίας του Δάµωνα και του Φιντία είναι πολύ καλό παράδειγµα για
όλους µας. Ο Δάµων ήταν έτοιµος να πεθάνει για το Φιντία, όταν εκείνος καταδικάστηκε για
συκοφαντία. Εσείς θα θυσιάζατε τον εαυτό σας για το φίλο ή τη φίλη σας; Παραδέχοµαι ότι
στα παλιά χρόνια ήταν ίσως διαφορετικά τα πράγµατα αλλά, νοµίζω, ότι η φιλία δεν έχει
αλλάξει στις µέρες µας, ούτε και θα αλλάξει ποτέ. Το πιο σηµαντικό στοιχείο για µια δυνατή
φιλία είναι να νοιάζεται ο ένας τον άλλο. Μπορούµε να µάθουµε κι εµείς από την Αρχαία
Ιστορία, για να φτιάξουµε νέες ή να ξαναφτιάξουµε παλιές φιλίες.
Μαρία Κανελλoπούλου
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Διδ.: Αλεξάνδρα Σαµαρά
Δρ. Κωνσταντίνος Αθανασιάδης

Αποχαιρετισµοί…
Έχω περάσει µόνο δυο χρόνια σε αυτό το
σχολείο, αλλά είναι δυο αξέχαστα χρόνια. Είµαι
ευγνώµων που βοηθήθηκα να µην ξεχάσω τα
Ελληνικά µου και που γνώρισα φανταστικά άτοµα.
Δυο χρόνια δεν είναι αρκετός χρόνος για να χαρώ τις
φιλίες που έκανα µε τους συµµαθητές και τις
συµµαθήτριες µου, µα θα είναι αιώνιες φιλίες.
Το κοµµάτι της ζωής µου, που έχω περάσει
εδώ, είναι πολύ µικρό, αλλά είναι ιδιαίτερη η σχέση
µου µε τους συµµαθητές µου, διότι είναι πολύ
δύσκολο να βρεις αρκετά Ελληνόπουλα εδώ στο
εξωτερικό. Κάθε Σάββατο αισθανόµουν σαν να
ήµουν στην Ελλάδα και, όταν έρθει η ώρα που θα
πρέπει να φύγω, κάθε Σάββατο θα θυµάµαι τα
πρωινά και τα µεσηµέρια που πέρασα εδώ.
Αλέξανδρος Παπακώστας

Στα πολλά και χαρούµενα χρόνια µου
σε αυτό το σχολείο έχω κάνει πολλούς
φίλους και έχω δει πολλούς να έρχονται και
να φεύγουν. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα
στην τάξη της κας Σαµαρά έχω νιώσει µέλος
µιας οικογένειας. Μιας οικογένειας που έχει
αλλάξει µε την αποχώρηση των παλιών µου
συµµαθητών και τον ερχοµό νέων µαθητών.
Όµως, όπως συµβαίνει σε κάθε
οικογένεια, έτσι και σε αυτή του σχολείου
δεν ξεχνώ κανέναν , γιατί όλοι έχουν
αποκτήσει µια σηµαντική θέση στην καρδιά
µου.
Περσεφόνη Krunic
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Όταν ήρθα από το παλιό µου σχολείο,
δεν πίστευα ό τι σ'αυτό το ελληνικό σχολείο
θα περνούσα καλά. Σε λίγο είχα µεγαλύτερη
ευχέρεια στα Ελληνικά, γιατί περνούσα καλά
µε όλους τους φίλους µου στην τάξη. Το
ΑLevel ήταν βέβαια δύσκολο και νόµιζα ότι
δε θα το τελείωνα ποτέ. Γι’αυτό δεν ήµουν
προετοιµασµένη να αφήσω τους δασκάλους
και τους φίλους µου, που µε βοήθησαν πολύ
αυτόν τον τελευταίο χρόνο και δε νοµίζω ότι
θα τα κατάφερνα χωρίς τη βοήθειά τους.
Στο ελληνικό σχολείο έχω κάνει µια
από τις καλύτερές µου φίλες, που έχει
τελειώσει το σχολείο τώρα αλλά βλεπόµαστε
συχνά. Θα θυ µάµαι όλους τους συµµαθητές
µου και βεβαίως τα ποιήµατα και την ιστορία
που µάθαµε, ούτε αυτά θα τα ξεχάσω.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την
κα Σαµαρά, την κ α Φα κατσέλη, και τον κ ο
Κωνσταντίνο.
Νίνα Ξενιτίδου
Τα χρόνια που έχω περάσει στο ελληνικό σχολείο,
θα µου µείνουν αξέχαστα. Α πό µικρό κοριτσάκι έρχοµαι
στο σχολείο της Αγίας Σοφίας. Αυτό το σχολείο έχει κάτι
σηµαντικό και πάντα ένιωθα και νιώθω ότι εδώ όλοι είναι
σαν µια µεγάλη οικογένεια και αυτό είναι πολύ σηµαντικό
µιας και οικογένεια σηµαίνει αγάπη, ευτυχία και
ασφάλεια.
Επίσης, οφείλω να πω ένα µεγάλο ε υχαριστώ σε
όλους τους δασκάλους µου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι µε
βοήθησαν να περάσω τις εξετάσεις µου και µε έκαναν
έναν καλύτερο άνθρωπο.
Θα µου λείψει το ελληνικό σχολείο πάρα πολύ και
θα µου φανεί περίεργο να µη βλέπω την κυρία Σαµαρά να
κάθεται στα κ άγκελα, στην είσοδο του σ χολείου, να
χαιρετά τους γονείς και τα παιδιά.
Γενικά θα µου λείψουν όλοι απίστευτα! Έχω πολύ
καλές σχέσεις µε όλα τα παιδιά και µε όλους τους
δασκάλους!
Ελληνικό Σχολείο...σε ευχαριστώ για όλα! Θα µου
λείψεις...
Ελεάννα Πίσσα
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013
Εορτασµός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο θέατρο του Μarylebone
CE School for Girls µε απαγγελίες ποιηµάτων, τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς.
Σάββατο 30 Νοεµβρίου 2013
Θεατρική παράσταση µε τίτλο "Φουτουρία" από την ελληνική θεατρική οµ άδα
"HIPPO".
Σάββατο 21 Δεκεµβρίου 2013
Εκκλησιασµός στο ναό της Αγίας Σοφίας και Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο χώρο της
Kρύπτης. Μετά τη λήξη της γιορτής δόθηκαν οι έλεγχοι προόδου των µαθητών για το πρώτο
τρίµηνο.
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014
Κοπή της βασιλόπιτας στο θέατρο του σχολείου.
Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2014
Εκκλησιασµός για την εορτή των Τριών Ιεραρχών στο ναό της Αγίας Σοφίας.
Φεβρουάριος 2014
Επισκέψεις των τάξεων του σχολείου µας στην έκθεση Patterns of Magnificence –
Tradition and Reinvention of Greek Women’s Costume στο Ελληνικό Κέντρο.
1 Μαρτίου 2014
Επίσκεψη του Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κυρίου
Γρηγορίου στο σχολείο µας - Αποκριάτικη γιορτή Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων.
5 Απριλίου 2014
Εκδήλωση µε θέµα την παιδική ηλικία στην αρχαιότητα και τίτλο "Ο Ιάσων και η
Δάφνη ταξιδεύουν στην αρχαία Ελλάδα" – Πασχαλινή γιορτή του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεµόνων.
Κυριακή 23 Μαρτίου 2014
Εορτασµός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στο θέατρο του Μarylebone
CE School for Girls. Τη γιορτή παρακολούθησαν ο Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος
Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κύριος Γρηγόριος, καθώς και οι προϊστάµενες της ΚΕΑ και
της ΕΕΑ κυρίες Μ. Παπαλούκα και Β. Καµπουρίδη.
5 Ιουλίου 2014
Κλείνει ο κύκλος των µαθηµάτων του σχολικού έτους 2013-2014 µε την ετήσια γιορτή
αποχαιρετισµού για το καλοκαίρι.
Το σχολείο της Αγίας Σοφίας θα ανοίξει ξανά το Σάββατο 6 Σεπτεµβρίου 2014
AUTUMN TERM

SPRING TERM

SUMMER TERM

6 Σεπτ. 2014 - 20 Δεκ. 2014
HALF TERM : 1 Νοεµβρίου 2013

10 Ιαν. 2015 – 28 Mαρ. 2015
HALF TERM: 21 Φεβρουαρίου 2015

18 Aπρ. 2015 – 4 Ιουλ. 2015
HALF TERM: 30 Μαϊου 2015

Greek Easter Σάβ. 12 Απρ 2015
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