Μαθητικές Φωνές
2012-2013

Τεύχος 13

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, AS και A Level
και λειτουργεί κάθε Σάββατο από 9:30 π.µ. έως 1:15 µ.µ.
Διδάσκονται:
Ελληνική Γλώσσα, Θρησκευτικά, Ελληνική Ιστορία,
Γεωγραφία, Μουσική, και Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Διεύθυνση:

Τηλέφωνα:

Ταχ. Διεύθυνση:

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

(Σχολείου) 078 80856302
(Εκκλησίας) 020 7229 7260

Greek Cathedral
Moscow Road
London W2 4LQ

MISSION
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Χαιρετισµός του Πανοσ/του Αρχιµ. κ. Θεωνά Μπακάλη,
ιερατικώς προϊσταµένου της Αγίας Σοφίας Λονδίνου

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ 2

Χαιρετισµός του Διοικητικού Συµβουλίου του σχολείου µας
Άλλη µια χρονιά πέρασε σε ριπή οφθαλµού.
Τα παιδιά µε περισσότερες γνώσεις, οι δάσκαλοί τους µε περισσότερες εµπειρίες, το
σχολείο µας από το καλό στο καλύτερο. Παράλληλα, τα βλέµµατα των ξένων στρέφουν πιο
ευνοϊκά προς την πατρίδα µας και ένας άνεµος αισιοδοξίας φυσάει από την ταλαιπωρηµένη
Ελλάδα, µας αγγίζει εδώ στην Αγγλία και δυναµώνει την αυτοποπεποίθησή µας.
Το σχολικό έτος που κλείνει τώρα έδειξε στη σχολική επιτροπή για ακόµη µια φορά πόσο
υπερήφανοι πρέπει να είµαστε για τα επιτεύγµατα των µαθητών, αλλά και πόσο ευγνώµονες για
την αφοσίωση των δασκάλων. Κεφάτοι οι πρώτοι, ακούραστοι οι δεύτεροι, µε τους γονείς στα
παρασκήνια να σπρώχνουν, να επιµένουν και να πιστεύουν σε αυτό που προσπαθούµε όλοι εµείς
να φέρουµε εις πέρας. Το τρίποδο µαθητών-δασκάλων-γονιών αποτελεί µια γερή βάση πάνω στην
οποία µπορεί να στηριχθεί το µέλλον των Ελληνόπουλων της διασποράς.
Ευχαριστώ όλους που συνεισφέρουν στο καλό όνοµα του σχολείου και εύχοµαι καλή
ξεκούραση και καλό καλοκαίρι. Τυχεροί όσοι θα το περάσουµε κάτω από το µοναδικό ελληνικό
φως.
Κ. Καρούση
Πρόεδρος Διοικητικού Συµβουλίου

Το νέο τεύχος του περιοδικού µας
Αγαπητοί µας αναγώστες, χαίρετε.
Μια ακόµη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ο καιρός πέρασε γρήγορα και όµορφα 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. Ετοιµάστηκαν για τις εξετάσεις τους και
έφτιαξαν φιλίες που θα κρατήσουν για πάντα. Μια πλούσια σχολική χρονιά.
Στη χώρα που ζούµε και δουλεύουµε και µεγαλώνουµε τα παιδιά µας µε το γκρίζο χρώµα του
ουρανού και τις ατέλειωτες βροχερές µέρες το θέµα του περιοδικού της φετινής χρονιάς γεµίζει την
ψυχή µας µε Ελλάδα και Κύπρο. Μπλε και Φως. Το χρώµα του ουρανού και της θάλασσας, το µπλε
σε όλες τις αποχρώσεις του, είναι το κυρίαρχο ελληνικό χρώµα. Όσο για τη σηµασία του φωτός στον
ελληνικό κόσµο µαρτυρούν οι µύθοι της ελληνικής αρχαιότητας, οι βυζαντινές παραδόσεις που
φτάνουν µέχρι τις µέρες µας, τα δηµοτικά τραγούδια, η αρχιτεκτονική των σπιτιών µε τα µπαλκόνια
και τα µεγάλα παράθυρα, τα εκκλησάκια του προφήτη- Ηλία στις κορυφές των βουνών της πατρίδας,
οι αναστάσιµες λαµπάδες και τόσα άλλα. Ελπίζω πως το τεύχος αυτό θα γίνει ένα ελπιδοφόρο
ανάγνωσµα τις κρύες λονδρέζικες νύχτες.
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.
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 7 Σεπτεµβρίου, 9:30 πµ.
Καλά αποτελέσµατα στους µαθητές µας.
Με αγάπη και εκτίµηση
Η διευθύντρια
Αλεξάνδρα Σαµαρά
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Στιγµιότυπο από τη γιορτή της 25ης Μαρτίου στο σχολείο µας

Το σχολείο µας
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Προδηµοτική
Διδ.: Mαρία Στεφανάκη
Βοηθός: Γεωργία Καλογεροπούλου

Ο βυθός

Τα παιδιά της Προδηµοτικής έφτιαξαν µε χρωµατιστά χαρτιά
και άλλα υλικά µια µεγάλη εικόνα από τον ελληνικό βυθό.
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Προδηµοτική
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Πρώτη Τάξη
Διδ.: Μαρία Παπαστεργίου
Βοηθός: Παναγιώτα Αθανασίου
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Πρώτη Τάξη
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Πρώτη Τάξη
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Δευτέρα Τάξη
Διδ.: Δρ. Αµαρυλλίς Τσέγκου
Βοηθός: Ιωάννα Μενεγάτου
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Τρίτη Τάξη
Διδ.: Φανή Βούτου

Ο µύθος του Απόλλωνα, του θεού του φωτός
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Τρίτη Τάξη
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Τετάρτη Τάξη
Διδ.: Ιφιγένεια Γιανναδάκη

Τα ελληνικά νησιά
Ιουλίτα Καρβούνη

Ευσταθία Ζαφείρη

Τι έχουν τα νησιά της Ελλάδας που
είναι γαλάζια και άσπρα; Έχουν τα µικρά,
άσπρα σπιτάκια και το γαλάζιο ουρανό. Κι
όταν ο ήλιος λάµπει, τα κάνει να φαίνονται πιο
γαλάζια µε το φως. Τις απέραντες, γαλάζιες
παραλίες και τα λευκά κύµατα που µοιάζουν
σαν προβατάκια και τα καραβάκια µε τα άσπρα
τους πανιά. Γι’ αυτό, λοιπόν, η ελληνική
σηµαία είναι γαλάζια και άσπρη.
Εριφύλλη Φιλιππίδη

Τζούλια Μπόσια
Η Κεφαλονιά είναι ένα από τα πιο ωραία νησιά της Ελλάδας! Όταν πήγα στην
Κεφαλονιά, έµεινα έκπληκτη από την οµορφιά της. Οι παραλίες της έχουν τόση λευκή
και κίτρινη άµµο που νόµιζα ότι είµαι στον ουρανό, δίπλα στα σύννεφα! Η θάλασσα είναι
καταγάλανη, σαν µια πεντακάθαρη λίµνη και όταν το κύµα σκάει στην παραλία, νοµίζω
ότι η θάλασσα µεγαλώνει! Ο ήλιος λάµπει σαν ένα χρυσό νόµισµα και το καλοκαίρι
φτάνει στο Φισκάρδο, στην Κεφαλονιά και στην Ελλάδα!
Χριστίνα Ράσσελ
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Πέµπτη Τάξη
Διδ.: Βασίλειος Σάκκος
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Πέµπτη Τάξη
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Έκτη Τάξη
Διδ.: Μαρία Κορωνίδου

Το φως του καλοκαιριού
Το φως επηρεάζει τη διαθεσή µας µε
πολλούς τρόπους. Όταν έχει καλό καιρό και
φως, µας κάνει να είµαστε χαρούµενοι.
Όταν βρέχει, µας κάνει να νιώθουµε
λυπηµένοι. Όταν αλλάζουν οι εποχές και
µαζί τους το φως και το σκοτάδι, αλλάζουµε
κι εµείς.

Μια ηλιόλουστη µέρα όλοι οι
άνθρωποι θέλουν να βγαίνουν έξω να
µιλάνε δυνατά και να γελάνε. Τα παιδιά
βγαίνουν έξω και παίζουν. Οι οικογένειες
βγαίνουν έξω στον κήπο και παίζουν
επιτραπέζια παιχνίδια. Όταν έχει ήλιο, ο
κόσµος βγαίνει στις παραλίες και στα
πάρκα. Το φως έχει επίδραση επάνω µας,
γιατί µας κάνει να νιώθουµε χαρά και
αισιοδοξία, µια ζεστασιά όχι µόνο έξω αλλά
και µέσα µας, ενώ µια κρύα και γκρίζα µέρα
είµαστε και µεις µε γκρίζα διάθεση και
θέλουµε να µένουµε σπίτι.
Το φως µας κάνει να βλέπουµε τα χρώµατα γύρω µας πιο φωτεινά. Μας κάνει να
προσέχουµε περισσότερο τα χρώµατα. Το καλοκαίρι βλέπουµε γύρω µας τα λουλούδια και
τη φύση να είναι πολύχρωµα. Ακόµα και οι άνθρωποι φοράνε ρούχα µε χρώµατα.
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Έκτη Τάξη
Η Ελλάδα είναι µια χώρα που λούζεται στο
φως, όπως και η Κύπρος και οι χώρες στη
Μεσόγειο. Εµείς τα παιδιά µπορούµε να
δούµε το φως αλλά και να το αισθανθούµε,
µέσα από εικόνες που το καλοκαίρι είναι
πιο έντονες. Έχουµε εικόνες µέσα στο
µυαλό µας από φωτεινές µέρες µε χρώµατα:
όταν οδηγούν οι γονείς µας και µέσα από το
αυτοκίνητο βλέπουµε τα κίτρινα λιβάδια
από λουλούδια, έναν κατακόκκινο κάµπο µε
παπαρούνες, το σπίτι µας στην ελληνική εξοχή που
όταν βραδιάζει βλέπουµε τον ήλιο να κρύβεται πίσω
από το βουνό και µετά ο ουρανός να γεµίζει µε
κίτρινο, πορτοκαλί και µωβ χρώµα, τα πολλά µπλε
χρώµατα της θάλασσας σε µια παραλία της Κύπρου,
το βαθύ µπλε, το ανοιχτό και το κίτρινο της άµµου,
την ανάµνηση από ένα καλοκαίρι µε φίλους που
ήταν πολύ φωτεινό, ηλιόλουστο και χαρούµενο, τα
φρούτα που το καλοκαίρι έχουν έντονα χρώµατα και
µυρωδιές.
Αυτές
τις
φωτεινές
εικόνες
µπορούµε να τις πάρουµε µαζί µας και να
µας κρατάνε παρέα τις γκρίζες µέρες του
χειµώνα. Αυτή τη δύναµη που έχει το φως
να επηρεάζει τα συναισθήµατά µας
χρησιµοποίησαν οι ζωγράφοι εδώ και
αιώνες. Ζωγράφισαν τοπία ή πρόσωπα ή
ένα δωµάτιο, παίζοντας µε το φως και τη
σκιά και πολλές σχολές ζωγραφικής
δηµιουργήθηκαν από αυτό το παιχνίδι.
Αυτές τις σκέψεις είχαµε από τις φωτεινές µας αναµνήσεις και τις ζωγραφιές που
είδαµε ότι έκαναν κάποιοι σπουδαίοι ζωγράφοι και θέλαµε να τις µοιραστούµε µαζί σας.
Μαριάννα Παπαναστασίου, Ελένη Παπαναγιώτου, Νεφέλη Synesios-Quay, India
Doherty, Μιχάλης Βανέζης, Παναγής Κrunic
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Τάξη GCSE 1
Διδ.: Θωµάς Χατζηδάβαρης

Το Ελληνικό Μπλε
Όλοι οι Έλληνες ξέρουν ότι η
θάλασσα της Ελλάδας είναι πανέµορφη,
αλλά τι είναι αυτό που την κάνει τόσο
ιδιαίτερη; Για να απαντήσω σ’ αυτό το
ερώτηµα θα έπρεπε να σας δώσω
τουλάχιστον 2650 λόγους, τόσους, όσα και
τα νησιά της πατρίδας µας. Καθένα τους
µοναδικό... θα περιοριστώ λοιπόν σε
µερικές από τις “αδυναµίες” µου...
Στο Ιόνιο Πέλαγος, στα πανέµορφα Επτάνησα, η Ζάκυνθος - πατρίδα του εθνικού
µας ποιητή Διονύσιου Σολωµού - είναι ένα από τα οµορφότερα νησιά µας. Έχει
εκπληκτικές παραλίες και διάφανα, καταγάλανα νερά. Το Ναυάγιο έχει ψηφιστεί από
πολλούς αναγνώστες διάσηµων ταξιδιωτικών οδηγών και περιοδικών, ως µια από τις
ωραιότερες παραλίες του κόσµου και αναµφίβολα µια από τις πιο πολυφωτογραφηµένες.
Μιλώντας για παγκόσµιες πρωτιές, η Κεφαλονιά µε τη φηµισµένη παραλία του
Μύρτου και του Φισκάρδου φιγουράρει στην πρώτη θέση στις προτιµήσεις των
τουριστών, καθώς και πολλών διασηµοτήτων από το χώρο της µουσικής και του
κινηµατογράφου
Στο Αιγαίο Πέλαγος η µικρούλα Aµοργός, έγινε διάσηµη παγκοσµίως από την
ταινία “Το Απέραντο Γαλάζιο” που γυρίστηκε εκεί και αφηγείται την ιστορία δυο φίλων
που έκαναν καταδύσεις στα καταγάλανα νερά του νησιού. Καµία άλλη ταινία δεν έκανε
τόσο διάσηµο τον πανέµορφο βυθό της Ελλάδας και δεν αποτύπωσε καλύτερα τη µαγεία
του γαλάζιου.
Η Σαντορίνη είναι ένα νησί που η
µοναδική του οµορφιά οφείλεται στη φοβερή
έκρηξη του ηφαιστείου. Το χρώµα της άµµου
αλλά και του νερού είναι µοναδικό λόγω των
ηφαιστειακών πετρωµάτων στο έδαφος αλλά
και στο βυθό που δηµιουργούν µια µοναδική
πολυχρωµία κόκκινου, µαύρου, κίτρινου και
πυρόξανθου.
H
Βάρκιζα
πάλι,
που
συχνά
επισκέπτοµαι µε την οικογένειά µου κάθε φορά
που πηγαίνουµε στην Αθήνα, µπορεί να µην
είναι νησί, όµως και εκεί η θάλασσα είναι
καταγάλανη και µου θυµίζει τα παιδικά µου
χρόνια... εκεί έµαθα να κολυµπάω.
Η πατρίδα µας µε τις θάλασσες, τις
ατελείωτες ακτές και το τόσο όµορφο φως του
ήλιου να αγκαλιάζει τα πάντα είναι για εµένα
ό,τι οµορφότερο υπάρχει...
Μαρία Κανελλοπούλου
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Τάξη GCSE 1
“Ε...΄σεις στεριές και θάλασσες
τ' αµπέλια κι οι χρυσές ελιές
ακούτε τα χαµπέρια µου µέσα στα
µεσηµέρια µου
Απ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ
µόνον ετούτον αγαπώ!”
Οδυσσέας Ελύτης

Αιγαίο Πέλαγος, η θάλασσα των Ελλήνων
Το Αιγαίο πέλαγος είναι το µεγαλύτερο πέλαγος της Ελλάδας. Για την προέλευση
της ονοµασίας του υπάρχουν πολλές εκδοχές, όλες όµως συµφωνούν σε ένα πράγµα· ότι
είναι ελληνική. Η λέξη “αιγαίο” πιθανό να ετυµολογείται από το αρχαίο ρήµα “αΐσσω”,
που σηµαίνει κινούµαι αστραπιαία και µε ορµητική κίνηση. Μια άλλη πιθανή ερµηνεία
συνδέει το όνοµα του πελάγου µε τον Αιγέα, τον πατέρα του Θησέα. Ο αρχαίος ιστορικός
Αρριανός το αποδίδει στο γίγαντα της τρικυµίας, Αιγαίωνα, ενώ ο αρχαίος Έλληνας
γεωγράφος Αρτεµίδωρος θεωρεί πως προέρχεται από τις αίγες (κατσίκες). Στο Αιγαίο
πέλαγος αναπτύχθηκαν σηµαντικότατοι πολιτισµοί, γνωστότεροι των οποίων είναι ο
Μινωικός, ο Μυκηναϊκός και ο Κυκλαδικός.
Τα περισσότερα από τα νησιά του Αιγαίου διατηρούν ακόµη και σήµερα τα αρχαία
τους ονόµατα. Η Ρόδος, η Δήλος, η Κως, η Λέρος, η Εύβοια, η Άνδρος, η Γαύδος, η
Αίγινα, η Λέσβος, η Λήµνος, η Μήλος, η Μύκονος, η Πάρος, η Πάτµος, η Χίος, η Τήνος,
η Σύρος, η Φολέγανδρος, κλπ. Το Αιγαίο πέλαγος και τα νησιά του κατονοµάστηκαν,
πρωτοκατοικήθηκαν και αναπτύχθηκαν από τους Έλληνες που ανέκαθεν λάτρευαν τη
θάλασσα και όργωναν τα πελάγη µε τα πλοία τους.
Όπως είπε και ο µεγάλος λογοτέχνης µας Στρατής Μυριβήλης: “Όλες οι θάλασσες
του κόσµου είναι Ελλάδα. Όλα τα κύµατα ξέρουν τις καρίνες των ελληνικών πλοίων…”

“Πρέπει να ξέρεις ν΄ αρπάξεις τη θάλασσα
από τη µυρωδιά για να σου δώσει το
καράβι και το καράβι να σου δώσει τη
Γοργόνα και η Γοργόνα το Μεγαλέξαντρο
και όλα τα πάθη του Ελληνισµού”

Στάθης Davis
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Τάξη GCSE 1

“Το θαλασσί της θάλασσας
και όλο το µπλε του χάρτη
να µπει στη χάντρα που φοράς
να µην σε πιάνει µάτι...”

Για µια ολοµόναχη στιγµή
τότε που το µπλε της θάλασσας
και το µπλε του ουρανού φιλιούνται,
τότε το µπλε της θάλασσας και το µπλε
του ουρανού γίνονται ένα...
Τότε ένα και ένα κάνει...µπλε!
“Γαλάζια, καλέ γαλάζια
που είν΄η θάλασσα
ωχ, γαλάζιο και το κύµα
σ'αγαπώ δεν είναι κρίµα...”
“Αν θα µπορούσα τον κόσµο να άλλαζα,
θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα...
Κάτι αν µπορούσα στον κόσµο να άλλαζα,
θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα...”
Αναστασία Μιχανιτζή
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Τάξη GCSE 2
Φωτισµός στις αρχαίες ελληνικές κατοικίες
Στην αρχαία Ελλάδα ο φωτισµός στις
κατοικίες δεν ήταν καλός. Δεν είχαν ηλεκτρικό
φως. Είχαν µικρά παράθυρα για να κρατούν έξω
από τα σπίτια τον καυτό ήλιο και η αυλή ήταν η πιο
σηµαντική πηγή φωτός. Τα πιο σηµαντικά µέσα
φωτισµού ήταν οι λύχνοι για τους εσωτερικούς
χώρους και οι δάδες για τους εξωτερικούς.
Ο λύχνος είναι ένα µικρό δοχείο που
περιέχει καύσιµο υλικό, συνήθως ελαιόλαδο και
ένα φυτίλι, που, άλλες φορές, επιπλέει στο
ελαιόλαδο, όπως στα σηµερινά καντήλια και άλλες
φορές τοποθετείται σε ένα ειδικό σηµείο, στην
άκρη του λύχνου, µε το κάτω άκρο του µέσα στο
ελαιόλαδο.

Παράσταση που απεικονίζει γυναίκες
που κρατούν δάδες, 5ος αι.π.Χ

Τα
λυχναράκια
αυτά
µπορούσαν οι άνθρωποι να τα
µεταφέρουν από δωµάτιο σε δωµάτιο,
για να εξυπηρετούν τις διάφορες
ανάγκες τους, όπως το µαγείρεµα, τη
µετακίνηση από το ένα δωµάτιο στο
άλλο, την υφαντική, τα διάφορα
Πήλινο λυχναράκι
συµπόσια, την ανάγνωση και τη γραφή
και πολλές άλλες.
Η δάδα είναι ένα κοµµάτι καλά ξεραµένο ξύλο, που ανάβει στη µια άκρη και
χρησιµοποιείται για το φωτισµό των εξωτερικών χώρων. Οι πλούσιοι άνθρωποι θα είχαν
µεγαλύτερες δυνατότητες να χρησιµοποιούν λύχνους λαδιού αλλά οι φτωχοί ίσως ξυπνούσαν
µε την ανατολή και κοιµούνταν µε το σούρουπο γιατί δεν είχαν λυχνάρια.
Κατά τη γνώµη µου το ηλεκτρικό φως βοήθησε πολύ τη µοντέρνα ζωή. Σήµερα
µπορούµε να κάνουµε πολλά πράγµατα, όταν ο ήλιος βασιλεύει ενώ στην αρχαία Ελλάδα η
ζωή ήταν πολύ περιορισµένη, γιατί είχαν πολύ φως µόνο την ηµέρα.
Σόφη Peachy
Φωτισµός στους αρχαίους ελληνικούς ναούς
Ο ναός στην ελληνική αρχαιότητα ήταν η κατοικία του θεού, το κτήριο που στέγαζε
το λατρευτικό άγαλµα µιας ή περισσότερων θεοτήτων και όχι ο χώρος συνάθροισης των
πιστών, όπως στο χριστιανικό κόσµο.
Πυρήνας του ελληνικού ναού ήταν ο “σηκός”, ένα ορθογώνιο κτήριο µε είσοδο στην
ανατολική στενή πλευρά, ίσως για να υπάρχει περισσότερο φως στο εσωτερικό. Κάποιες
φορές υπήρχε προθάλαµος που ονοµαζόταν “πρόδοµος” και ένας αντίστοιχος χώρος στο
πίσω µέρος του ναού που ονοµαζόταν “οπισθόδοµος”. Στην είσοδο του πρόδοµου και του
οπισθόδοµου βρίσκονται συνήθως κίονες.
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Τάξη GCSE 2
Το λατρευτικό άγαλµα, καθιστό ή όρθιο, τοποθετούνταν στο βάθος του ναού, και
καταλάµβανε κεντρική θέση. Τα πολύ παλιά χρόνια τα λατρευτικά αγάλµατα
κατασκευάζονταν απο φτηνά υλικά, όπως το ξύλο, ενώ µε την πάροδο των χρόνων
κατασκευάζονταν από ακριβότερα υλικά. Οι πιστοί συγκεντρώνονταν στον περιβάλλοντα
χώρο έξω από το κτήριο του ναού, όπου βρισκόταν και ο βωµός για την προσφορά θυσιών
και την άσκηση της λατρείας.

Νηόσχηµος λύχνος από την Ακρόπολη της Αθήνας, 4ος αι. πΧ.

Το θέµα του φωτισµού στην αρχαιότητα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο και µόνο
υποθέσεις µπορούν να γίνουν µε βάση τα ευρήµατα των ανασκαφών. Γενικά οι αρχαίοι
ναοί ήταν σκοτεινοί και ο βασικός φωτισµός προερχόταν από τον ήλιο. Όσο πρωιµότερος
ο ναός τόσο απλούστερος ο διάκοσµος και τόσο σκοτεινότερος θα πρέπει να ήταν. Κατά
τον 5ο-4ο αιώνα π.Χ. οι ναοί χτίζονται µε περισσότερα φωτιστικά ανοίγµατα ίσως γιατί
επιθυµούσαν να αναδείξουν περισσότερο τον πλούτο στο εσωτερικό του ναού. Στις
ανασκαφές έχουν βρεθεί πολλά χρησιµοποιηµένα λυχναράκια, που όµως δεν είµαστε
σίγουροι για το αν έκαιγαν συνέχεια µέσα στο ναό ή τα χρησιµοποιούσαν οι πιστοί στις
λατρευτικές ποµπές και µετά τα άφηναν στο ναό ως αφιερώµατα. Πολύ γνωστό είναι το
µπρούτζινο λυχναράκι του 4ου αι. π.Χ. σε σχήµα πλοίου, που βρέθηκε στο ναό της
Αθηνάς Πολιάδος, στην Ακρόπολη της Αθήνας. Επίσης γνωρίζουµε από παραστάσεις σε
µελανόµορφα και ερυθρόµορφα αγγεία ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποιούσαν δάδες
στη λατρευτική πρακτική νυχτερινών τελετουργιών.
Θωµάς Βαλσάµης Φωκιανός
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Τάξη GCSE 2
Το φως ήταν και είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για την Ελλάδα. Πρώτα απ’
όλα η Ελλάδα φηµίζεται για τον υπέρλαµπρο ήλιο της. Όλο το χρόνο έχει ήλιο και ζέστη µε
εξαίρεση το χειµώνα που κάποιες φορές χιονίζει. Όλος ο κόσµος από πολλά διαφορετικά
µέρη της γης επισκέπτεται το καλοκαίρι την Ελλάδα για το χρυσαφένιο και ολοφώτεινο ήλιο
της και, βέβαια, για τη γαλαζοπράσινη θάλασσά της.
Το φως γενικά είναι ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι και στη θρησκεία µας. Τα
Χριστούγεννα, ανάβουµε κεράκια παντού και το Πάσχα, τη µέρα του Επιταφίου και στην
Ανάσταση, προσπαθούµε να φέρουµε το Άγιο Φως αναµµένο από την εκκλησία στο σπίτι
µας, έτσι ώστε να κάνουµε ένα σταυρό απο την κάπνα του πάνω στην εξώπορτα.
Στην αρχαία Ελλάδα δε γίνονταν και πολλές επισκέψεις µεταξύ των διαφόρων
κρατών κι έτσι ο ήλιος ήταν χαρά µόνο για τους Έλληνες. Έτσι η χώρα µας δεν ηταν γνωστή
για τον ήλιο της ούτε για τη θάλασσά της. Όµως, στην Ολυµπία, ένα µέρος στην
Πελοπόννησο, κάθε τέσσερα χρόνια γίνονταν αγώνες οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλον τον
κόσµο τώρα πια ως Ολυµπιακοί αγώνες. Οι αγώνες αυτοί άρχισαν το 776 π.Χ. και
εξακολουθούν να γίνονται και σήµερα. Όµως, το πιο υπέροχο και ενδιαφέρον κοµµάτι των
Ολυµπιακών αγώνων είναι το άναµµα της φλόγας, του φωτός. Η τελετή αυτή συνεχίζεται και
η φλόγα µεταφέρεται από την αρχαία Ολυµπία, µε µια δάδα, όπως αναβόταν τότε, και
ταξιδεύει στο µέρος στο οποίο γίνονται οι αγώνες.
Βασιλική Μαργαρώνη

Το σήµα των Ολυµπιακών αγώνων:
το µπλε συµβολίζει την Ευρώπη
το κίτρινο την Ασία
το µαύρο την Αφρική
το πράσινο την Ωκεανία
και το κόκκινο την Αµερική
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Τάξη ΑS / A Level
Διδ.: Αλεξάνδρα Σαµαρά
Δρ. Κωνσταντίνος Αθανασιάδης

Τα χρώµατα και το φως της Ελλάδας
Το µπλε και το άσπρο είναι χρώµατα που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα κι έχουν γίνει

συνώνυµα µε την ταυτότητά της. H Ελλάδα είναι µια χερσόνησος που βουτάει µέσα στη
Μεσόγειο θάλασσα µε έναν περίλαµπρο ήλιο και κατακάθαρο ουρανό από πάνω της. Η
ελληνική σηµαία αποτυπώνει τα δύο αυτά χρώµατα µε σοφία και απλότητα και γίνεται έτσι
πραγµατικό σύµβολο της χώρας µας. Το µπλε της θάλασσας και το άσπρο του ουρανού
εναλάσσονται διαδοχικά στο πανί της σηµαίας µας. Η διχρωµία αυτή έγινε έµπνευση για
πολλούς ζωγράφους και γλύπτες, ποιητές και συγγραφείς. Τα έργα τους µέσα στην πορεία του
χρόνου αποδεικνύουν τη σχέση αυτών των χρωµάτων µε τη χώρα µας.
Ιωάννα Davies

Οι εννέα λωρίδες λέγεται ότι αντιπροσωπεύουν τον αριθµό των
συλλαβών της ελληνικής φράσης "Ελευθερία ή Θάνατος", που
συνήθως µεταφράζεται ως “Freedom or death”! Μια µοναδική
κραυγή που ενθάρρυνε και ενδυνάµωνε κατά τη διάρκεια της
εξέγερσης κατά της Τουρκοκρατίας. Το µπλε χρώµα
αντιπροσωπεύει τη θάλασσα, που είναι τόσο σηµαντική για την
Ελλάδα και αποτελεί µεγάλο µέρος της οικονοµίας της. Το λευκό
αντιπροσωπεύει τα κύµατα στον ωκεανό. Το µπλε είναι επίσης το
χρώµα που συµβολίζει προστασία γι΄αυτό και εµφανίζεται σε
µπλε φυλαχτά µατιών όπου χρησιµοποιείται για να αποκρούσει
το κακό. Το λευκό από την άλλη θεωρείται το χρώµα της
αγνότητας.
Όπως και στην ελληνική µυθολογία, υπάρχουν πάντα
άλλες εκδοχές και εξηγήσεις. Μερικοί λένε ότι οι εννέα λωρίδες
της ελληνικής σηµαίας αντιπροσωπεύουν τις εννέα Μούσες της
ελληνικής µυθολογίας, και ότι τα χρώµατα µπλε και λευκό
αντιπροσωπεύουν την Αφροδίτη που βγαίνει από τα κύµατα.
Γιώργος Αλεξίου
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Όταν κάποιος µε ρωτάει τι σκέφτοµαι σε
σχέση µε το φως και την Ελλάδα, στο µυαλό µου
έρχονται πολλά πράγµατα. Το φως είναι ένα
σηµαντικό στοιχείο της Ελλάδας, όχι µόνο επειδή
έχουµε έναν τόσο λαµπερό ήλιο αλλά και για το
συµβολισµό του. Στην αρχαιότητα, για
παράδειγµα, στους Ολυµπιακούς αγώνες, η ιερή
φλόγα από την Ολυµπία συµβολίζει την αρχή και
το τέλος των αγώνων και αυτό συνεχίζει ακόµη
και στη σύγχρονη εποχή. Σκέφτοµαι όµως και τα
φώτα που βλέπω τη νύχτα όταν κάθοµαι το
καλοκαίρι στη βεράντα. Σκέφτοµαι το φως της
ηµέρας που κάνει τόσα πολλά και όµορφα
λουλούδια να ανθίζουν. Σκέφτοµαι το φως που
µπαίνει µέσα στην εκκλησία από τα παράθυρα.
Σκέφτοµαι, δηλαδή, πόσο λαµπερή κάνει την
πατρίδα µας το πολύτιµο αυτό φως του ήλιου.
Ζωή Salter
Οι περισσότεροι συνδέουν την Ελλάδα µε το µπλε χρώµα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα
έλεγα ότι και το φως έχει µεγάλη σχέση µε την Ελλάδα. Όπως πολλές άλλες χώρες στη
Μεσόγειο, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας είναι ο ήλιος της που τη λούζει
µε φως. Από τις Κυκλάδες µε τα άσπρα σπίτια που φαίνονται από µακριά µε τον ήλιο, µέχρι
την Ακρόπολη, µε τα λευκά της µάρµαρα, το φως επικρατεί παντού και δίνει ζωή σε όλο το
περιβάλλον.
Σταύρος Φιλιππίδης
Όταν κάποιος µου λέει για το µπλε χρώµα, αµέσως σκέφτοµαι τις γαλάζιες θάλασσες
της Ελλάδας, το γαλάζιο ουρανό και τη σηµαία µας. Αλλά αυτό που ειλικρινά σκέφτοµαι
είναι τι ταιριάζει µε τον ουρανό και τι τον κάνει τόσο λαµπερό. Η απάντηση είναι το φως. Ο
ήλιος που είναι πολύ φωτεινός, λάµπει σχεδόν όλον το χρόνο και κάνει τον ουρανό πιο
αστραφτερό.
Το φως είναι πολύ σηµαντικό σύµβολο
για µας, που το βλέπουµε στους
Ολυµπιακούς αγώνες αλλά και στις
λαµπάδες µας την Ανάσταση.
Και οι δύο φλόγες είναι
θρησκευτικοί συµβολισµοί για τη ζωή,
την ψυχή και την ενέργεια. Στην
αρχαία θρησκεία η φωτιά έπαιζε κύριο
λόγο στις τελετές και τις θυσίες και η
παράδοση αυτή συνεχίζεται συµβολικά
µε τη χρήση των κεριών στην
ορθόδοξη Χριστιανική µας παράδοση.
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Το ίδιο συµβαίνει µε το µπλε χρώµα. Υπάρχει στη σηµαία µας, παντού στην
ελληνική φύση, στη θάλασσα και τον ουρανό µας, και δεν είναι περίεργο που είναι το
αγαπηµένο χρώµα πολλών από µας. Το φως και το µπλε χρώµα είναι δύο αισθητικές αξίες
που κυριαρχούν στη ζωή µας, στην πραγµατικότητα γύρω µας, αλλά και στην ψυχή µας
και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάµε.
Γιώργος Salter

Μαζί µε το λευκό, το µπλε είναι στην Ελληνική Σηµαία.
Το χρώµα αυτό µου άρεσε πάντα. Μου θυµίζει τα καλοκαίρια
στην Ελλάδα µε πολύ µπάνιο και παιχνίδια σε µια µπλε θάλασσα.
Αυτό είναι το χρώµα που έβλεπα πρώτα, όταν ξυπνούσα. Ένας
απέραντος, γαλάζιος ουρανός φαινόταν από το παράθυρό µου, για
να αρχίσει άλλη µια υπέροχη µέρα.
Νοµίζω ότι για όλους εµάς που ζούµε στο εξωτερικό το χρώµα αυτό µας θυµίζει
Ελλάδα ή Κύπρο και πολλές χαρούµενες στιγµές.
Ελεάννα Πίσσα

Όµορφο µπλε
Τρέχει το µπλε
απεριόριστα κι ελεύθερα
από βουνά σε λιµνούλες
από ποτάµια σε ωκεανούς.
Κάθεται το µπλε
στη θάλασσα ήρεµα
στη θάλασσα άγρια
σε όµορφες ζωγραφιές.
Χαίρεται το µπλε
που κάθεται στην κυανόλευκη σηµαία
που τη χαίρεται ένας ελεύθερος λαός
που ανανεώνει τη ζωή της Ελλάδας.

Αλέξανδρος Παπακώστας
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Τάξη ΑS / A Level
Ένας Αποχαιρετισµός
Ήρθα πρώτη φορά στο Ελληνικό σχολείο, όταν ήµουν έξι χρόνων, πριν από σχεδόν
δέκα χρόνια. Έχω µάθει τόσα πολλά σ’ αυτά τα χρόνια και θα µου λείψει πολύ όταν φύγω.
Στην αρχή το σχολείο δε µου άρεσε καθόλου. Ήµουν πολύ άτακτο παιδί, αλλά τελικά
κατέληξα να αγαπάω όλα τα παιδιά και τους δασκάλους.
Θυµάµαι ένα απ᾽τα πρώτα µαθήµατά µου, όπου ζωγράφισα ένα τσολιαδάκι. Ακόµα
έχω αυτή τη ζωγραφιά µου και θυµάµαι την κυρία Μαρία, που µε βοήθησε τόσο πολύ.
Στην Τρίτη τάξη είχα τον κο Χρήστο, που ήταν πολύ ενθουσιώδης. Ακόµα τον
βλέπουµε συχνά στην Ελλάδα.
Μετά, στην Τετάρτη τάξη, είχα την κα Αµαρυλλίδα. Ήταν πολύ ευγενική και
στοργική. Με βοήθησε, επειδή ήµουν µόνη µου στην τάξη, γιατί όλα τα άλλα παιδιά ήταν
µεγαλύτερα από µένα.
Δασκάλα στην Πέµπτη είχα την κα Αριστέα. Ήταν πάρα πολύ καλή δασκάλα και µου
έµαθε πολλά από τα Ελληνικά που ξέρω τώρα.
Στην Έκτη είχα την κα Τσαν που µου έµαθε τις κλίσεις και πάντα τη θυµάµαι τώρα,
όταν προσπαθώ να γράψω µια έκθεση. Μ’άρεσε πολύ, γιατί χρησιµοποιούσε αστεία, για να
θυµόµαστε τους κανόνες γραµµατικής.
Η κα Όλγα ήταν η δασκάλα µου για το GCSE και θυµάµαι την πρώτη φορά που είδα
το κοριτσάκι της, τη Μυρτώ, τόσο όµορφο παιδάκι!
Τελικά, είχα την κα Σαµαρά για τρία χρόνια! Δεν το περίµενα αυτό, αλλά είµαι τόσο
ευτυχισµένη που την είχα και δε θα ήθελα καµιά άλλη να ήταν η τελευταία µου δασκάλα για
το Α level.
Θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους τους δασκάλους µου, ειδικά την κα Σαµαρά, που
δεν ήταν µόνο δασκάλα µου αλλά και µια πολύ καλή φίλη, που µε φρόντισε και µε πρόσεξε
πολύ. Οι δάσκαλοι που είχα µου έχουν µάθει όλα τα Ελληνικά που ξέρω, δηλαδή τη γλώσσα
µου και αυτό είναι κάτι που θα έχω για το υπόλοιπο της ζωής µου.
Μαρίνα Κανελλοπούλου
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Βραβείο Ζωγραφικής

Το δεύτερο βραβείο στο διαγωνισµό ζωγραφικής των παροικιακών σχολείων µε θέµα την
Επανάσταση του 1821, κέρδισε η µαθήτρια της τάξης GSCE1, Μαρία Κανελλοπούλου.
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
2012-2013

27 Οκτωβρίου 2012
Εορτασµός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο θέατρο του Μarylebone
CE School for Girls, µε απαγγελίες ποιηµάτων, τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς. Την
χορωδία του σχολείου (Τάξεις Γ, Δ, Ε, ΣΤ, και GCSE 1&2) προετοίµασε και διηύθυνε η Μαρία
Τσαγγάρη και τους χορούς δίδαξε η Μαρία Τζήµα. Ακολούθησε συνάντηση των διδασκόντων
µε τους γονείς των µαθητών.
22 Δεκεµβρίου 2012
Το σχολείο µας εκκλησιάστηκε στον ναό της Αγίας Σοφίας και ακολούθησε η γιορτή
των Χριστουγέννων στον χώρο της Kρύπτης. Μετά τη λήξη της γιορτής δόθηκαν οι έλεγχοι
προόδου των µαθητών για το πρώτο τρίµηνο.
12 Ιανουαρίου 2012
Η κοπή της βασιλόπιτας στο θέατρο του σχολείου.
26 Ιανουαρίου 2013
Εκκλησιασµός για την εορτή των Τριών Ιεραρχών στον ναό της Αγίας Σοφίας.
9 Μαρτίου 2013
Αποκριάτικη γιορτή στο Θέατρο του Σχολείου που οργάνωσε ο Σύλλογος γονέων.
17 Μαρτίου 2013
Το σχολείο µας γιόρτασε την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 στο θέατρο του
Μarylebone CE School for Girls µε απαγγελίες ποιηµάτων, τραγούδια της χορωδίας και
παραδοσιακούς χορούς. Η γιορτή έκλεισε µε την απονοµή Επαίνων στους µαθητές και τις
µαθήτριες που διακρίθηκαν για την επίδοση και τη διαγωγή τους.
6 Ιουλίου 2013-06-11
Κλείνει ο κύκλος των µαθηµάτων του σχολικού έτους 2013-2013 µε την ετήσια γιορτή
αποχαιρετισµού για το καλοκαίρι, µε απαγγελίες, τραγούδια και χορό. Στο τέλος της γιορτής
επιδίδονται τίτλοι προόδου και διανέµεται το νέο τεύχος του περιοδικού (τ.13) το οποίο
κρατάτε στα χέρια σας.
Το σχολείο της Αγίας Σοφίας θα ανοίξει ξανά το Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου 2013
AUTUMN TERM

SPRING TERM

SUMMER TERM

7 Σεπτ. 2013 - 21 Δεκ. 2013

11 Ιαν. 2014 – 5 Απρ. 2014

26 Aπρ. 2014 – 5 Ιουλ. 2014

HALF TERM : 2 Νοεµβρίου 2013

HALF TERM: 22 Φεβρουαρίου 2014

HALF TERM: 31 Μαΐου 2014
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