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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 πµ έως 1:15 µµ
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) 07500 654 610
(Εκκλησίας) 020 7229 7260

Greek Cathedral
Moscow Road
London
W2 4LQ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Στόχος του σχολείου είναι να παρέχει εβδοµαδιαία εκπαίδευση γύρω από την
Ελληνική γλώσσα, τον πολιτισµό, την ορθοδοξία και την ιστορία, µε απώτερο σκοπό την
απόκτηση A Level στα Νέα Eλληνικά. Το σχολείο είναι ανοιχτό σε όλα τα παιδιά
ανεξάρτητα καταγωγής, ό µως η διδακτέα ύλη είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες
Ελληνόπουλων δεύτερης ή τρίτης γενιάς ή παιδιών των οποίων ένας µόνο από τους δύο
γονείς είναι Έλληνας.
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ: C. M. Lemos Foundation, Anonymous (2)
ΔΩΡΗΤΕΣ: The Lyras Family Chartitable Trust, Anonymous (2)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πρόεδρος: Κ. Καρούση,
Αντιπρόεδρος: Μ. Σπύρου
Ταµίας Δρ. Ι. Μαργαρώνης
Επίτιµη Γραµµατέας: Σ. Πολέµη

Διευθύντρια: Α. Σαµαρά
Υποδιευθύντρια:
Δρ. Ο. Φακατσέλη

ΜΕΛΗ
Πανοσ/τος Αρχιµ. Θ. Μπακάλης
Β. Γουλανδρής
Μ. Ληµνιού
Μ. Νικολοπούλου
Ν. Παλαιοκρασσάς
Μ. Παπαδάκης
Π. Πουλµέντης

ΒΟΗΘΟΙ:
Π. Αθανασίου
Ε. Αραµπατζή
Γ. Καλογεροπούλου
Ε. Κυριακοπούλου
Μ. Μπαρδάνη
Ι. Παπαποστόλου
Τ. Παυλίδου
Ε. Πιπινίκα
Γ. Χοχλάκη

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ
Δρ. Κ. Αθανασιάδης
Β. Γιαµαίου
Δρ. Ι. Γιανναδάκη
Δρ. Α. Γκοράτσα
Μ. Διαµαντοπούλου
Μ. Κωστούρου
Χ. Μανούσου
Ε. Μουράτογλου
A. Μαργέτη
Τ. Μολιού
Ε. Νεράντζη
Π. Νικήτα
Μ. Παπαστεργίου
Ε. Πεχλιβάνη
Β. Σάκκος
Φ. Χαλβατζά
Θ. Χατζηδάβαρης

Συντακτική οµάδα περιοδικού:
Δρ. Κ. Αθανασιάδης, Δρ. Ο. Φακατσέλη, Θ. Χατζηδάβαρης
Δηµιουργική σύνθεση περιεχοµένων & εξώφυλλο: Δρ. Κ. Αθανασιάδης
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
Πατρίδα!
Σε τι αναφερόµαστε, όταν λέµε «η πατρίδα»;
Είναι ο τόπος καταγωγής, εκεί που γεννήθηκες εσύ ή οι γονείς σου; Είναι ο τόπος διακοπών,
εκεί που επιστρέφεις κάθε καλοκαίρι και βλέπεις ξαδέλφια, παππούδες, τα παιδιά της
γειτονιάς;
Η πατρίδα δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι µια ιδέα, ένα συναίσθηµα, µια συνείδηση. Είναι
ο µαγνήτης που σε τραβάει, οι βαθιές ρίζες που σε δένουν. Είναι ο τόπος που αγαπάς χωρίς
να µπορείς να εξηγήσεις γιατί. Αισθάνεσαι µια άνεση, µια οικειότητα όταν κυκλοφορείς
ανάµεσα στους ανθρώπους, που ζουν εκεί, επειδή έχεις αυτό που λέµε την ίδια νοοτροπία.
Γνωρίζεις όλα τα ελαττώµατα του τόπου και των συµπατριωτών σου, αλλά δε δέχεσαι να
σου τους κατηγορήσει κάποιος τρίτος.
Είσαι τυχερός ή τυχερή, αν έχεις διπλή εθνική ταυτότητα. Έχεις το πλεονέκτηµα να
λαβαίνεις επιρροές από δυο πολιτιστικές παραδόσεις. Έχεις την ευκαιρία να απορροφάς τα
καλύτερα, που έχουν να σου προσφέρουν δυο διαφορετικοί πολιτισµοί και οφείλεις να
σέβεσαι όλα όσα σου δίνει η χωρα στην οποία µεγαλώνεις και να τα δέχεσαι µε
ευγνωµοσύνη. Όµως, όταν πια µεγάλος ή µεγάλη συνεχίζεις να ζεις στην άλλη, την
υιοθετηµένη χώρα σου, τότε αρχίζουν και έρχονται στο νου φορτισµένες λέξεις µιας άλλης
εποχής, όπως ξενιτιά και νόστος, επειδή στην τελική ανάλυση η πατρίδα είναι αυτή που
κατέχει το µονοπώλιο της καρδιάς.
Καλλιόπη Καρούση
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής
Το νέο τεύχος του περιοδικού µας
Αγαπητοί µας αναγνώστες, χαίρετε.
Φτάσαµε στο τέλος µιας ακόµη σχολικής χρονιάς. Μιας χρονιάς γεµάτης από προσπάθεια,
εµπειρία και γνώσεις. Καλωσορίσαµε καινούριους µαθητές και γονείς και αποχαιρετίσαµε
κάποιους παλιούς. Λόγω του µεγάλου αριθµού των µαθητών, αλλάξαµε τη µορφή των
γιορτών. Χαρήκαµε όλοι τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Αποκριάς, του Πάσχα.
Αγιαστήκαµε και κόψαµε τη βασιλόπιτά µας. Πολλοί µαθητές µας επισκέφθηκαν το
Ελληνικό Κέντρο, για να παρακολουθήσουν µια παράσταση, κάποιοι πήγαν στο Βρετανικό
Μουσείο, για να δουν την Καρυάτιδα, και όλοι χαρήκαµε µε την ψυχή µας το µουσικό
εργαστήρι, που οργάνωσε η κυρία Βαγγελίτσα µας.
Το θέµα του περιοδικού φέτος είναι «η Πατρίδα». Προλογίζοντας για τελευταία φορά
το περιοδικό του Σχολείου της Αγίας Σοφίας, µπορώ να δηλώσω πως το σχολείο αυτό είναι η
Πατρίδα µου εδώ στην ξενιτιά. Πατρίδα είναι οι άνθρωποι που σε αγαπάνε. Είναι ο χώρος
όπου νιώθεις άνεση, µιλάς τη γλώσσα σου, φτιάχνεις φίλους και συζητάς για θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος. Είναι ο χώρος όπου χαίρεσαι να βρίσκεσαι, όπου µαθαίνεις, όπου
µεγαλώνεις, από όπου ξεκινάς για να προσφέρεις στον υπόλοιπο κόσµο. Όπως δεν µπορεί να
ξεχάσει κανείς την πατρίδα του, έτσι και το Σχολείο της Αγίας Σοφίας είναι και θα µείνει για
πάντα µέσα στην καρδιά µου.
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους, που δούλεψαν ακόµη µία χρονιά µαζί µε τα
παιδιά. Εύχοµαι στους συναδέλφους που φεύγουν κάθε επιτυχία στη ζωή τους. Θα µας
λείψετε. 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 τ ου περιοδικού και που φροντίζει πάντα για την καλή οργάνωση του
σχολείου µας και την ο µαλή 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 εξεταστικό µας κέντρο, Άγιο Ιωάννη, για τη φιλοξενία και τη
φροντίδα που προσφέρουν στους µαθητές µας.
Σας ευχαριστούµε για τη συνεχή υποστήριξη και αγάπη σας για το ελληνικό µας
σχολείο. Σας ευχόµαστε Καλό Καλοκαίρι, στις Πατρίδες µας. Θα περιµένω µε µεγάλη χαρά
να ανταλλάξουµε την Καληµέρα µας το Σάββατο 9 Σεπτεµβρίου στις 9:30 πµ.
Καλά αποτελέσµατα στους µαθητές µας!
Φιλικά και µε εκτίµηση
Η διευθύντρια

Το σχολείο µας

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Νηπιαγωγείο 1
Διδ.: Εύη Μουράτογλου
Βοηθός: Τάνια Παυλίδου

Πώς γίνεται το λάδι στην
πατρίδα µας;

Απλώνουµε το ελαιόπανο κάτω
από το ελαιόδεντρο

Πηνελόπη Brown,
Λουκάς Fish,
Αλέξανδρος Lundgren

Ραβδίζουµε τα κλαδιά
για να πέσουν οι ελιές
πάνω στο πανί
Ιωάννα McAlister,
Αλέξανδρος Barclay

Απλώνουµε τις ελιές
µε τις τσουγκράνες
Ηλίας Κορσάνος,
Αθηνά Αβράαµ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Νηπιαγωγείο 1

Μαζεύουµε το ελαιόπανο

Λουκάς Κατσούλης,
Ιωάννα Μπένου

Βάζουµε τις ελιές σε καλάθι

Αντωνία Δασίου, Μαρία Lvova
Charlotte Farnell

Πηγαίνουµε τις ελιές στο ελαιοτριβείο.
Πω πω! Πόσες ελιές!
Charlotte Farnell
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Νηπιαγωγείο 1

Ορφέας Γκλαβόπουλος, Ανδριάννα Δραγούµη

Μετά από ειδική επεξεργασία παίρνουµε το λάδι από τις ελιές µας.

Λεωνίδας Κούκης- Robinson, Ρωξάνη Παπαδοπούλου

Ώρα να δοκιµάσουµε ελαιόλαδο µε λίγο ψωµάκι!
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Νηπιαγωγείο 2
Διδ.: Μαριέττα Κωστούρου
Βοηθός: Ευαγγελία Πιπινίκα
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Προδηµοτική 1
Διδ.: Ελένη Πεχλιβάνη
Βοηθός: Γεωργία Χοχλάκη

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Προδηµοτική 1

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Προδηµοτική 2
Διδ.: Μαριάννα Διαµαντοπούλου
Βοηθός: Γεωργία Καλογεροπούλου
Με αφορµή διάφορες εικόνες από τοπία και ιστορικούς χώρους της Ελλάδας,
µιλήσαµε για τα συναισθήµατα, που µας δηµιουργούνται, όταν επισκεπτόµαστε ή µιλάµε για
την Ελλάδα. Τα παιδιά είπαν ότι νιώθουν µεγάλη χαρά, καθώς η Ελλάδα τους θυµίζει µερικά
αγαπηµένα τους πρόσωπα, που ζουν εκεί, αλλά και το καλοκαίρι και τη θάλασσα, που
αγαπούν πολύ. Στη συνέχεια, ζωγράφισαν µερικές από τις αγαπηµένες τους εικόνες.

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Προδηµοτική 2
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Πρώτη Τάξη 1
Διδ.: Μαρία Παπαστεργίου
Βοηθός: Παναγιώτα Αθανασίου

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Πρώτη Τάξη 1

Πρώτη Τάξη Α2
Διδ.: Δρ Αϊλίνα Γκοράτσα
Βοηθός: Μυρτώ Μπαρδάν

Πρώτη Τάξη Α2

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Πρώτη Τάξη 2
Διδ.: Δρ Aϊλίνα Γκοράτσα
Βοηθός: Μυρτώ Μπαρδάνη

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Δευτέρα Τάξη 1
Διδ.: Φιλοθέη Χαλβατζά
Βοηθός: Ελένη Κυριακοπούλου

Πόσες πατρίδες χωράει µια καρδιά;

Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή µε το θέµα της πατρίδας µέσα από •
ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε στόχο:
•
•
•
•
•
•
•

Να έρθουν σε επαφή µε την ελληνική µυθολογία µέσα από
τον µύθο της Περσεφόνης και των τεσσάρων εποχών.
Να γνωρίσουν την ιστορία των µνηµείων την Αθηναϊκής
Ακρόπολης.
Να δουν από κοντά τα µάρµαρα του Παρθενώνα και να
«συνδιαλλαγούν» µε την Καρυάτιδα.
Να προβληµατιστούν γύρω από την έννοια της πατρίδας.
Να συνειδητοποιήσουν ότι είναι Έλληνες αλλά και να αποδεχτούν ότι δεν είναι κακό ή
ντροπή να αισθάνονται ότι δεν είναι µόνο Έλληνες.
Να αποδεχτούν και να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους για τις πατρίδες τους.
Να συγκρίνουν τις περιπτώσεις της Περσεφόνης και της Καρυάτιδας αναφορικά µε το
θέµα της διπλής πατρίδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ

17

Δευτέρα Τάξη 1

Τι είναι πατρίδα;

Πόσες πατρίδες είναι µέσα στην καρδιά σου;
Σε τι διαφέρουν η Περσεφόνη και η Καρυάτιδα;

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Δευτέρα Τάξη 1

Τελικά, πόσες πατρίδες χωράει µια καρδιά;

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Δευτέρα Τάξη 2
Διδ.: Εύη Νεράντζη
Βοηθός: Ιωάννα Παπαποστόλου

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Δευτέρα Τάξη 2

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Τρίτη Tάξη 1
Διδ.: Τέρψη Μολλιού

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Τρίτη Tάξη 1

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Τρίτη Tάξη 2
Διδ.: Παυλίνα Νικήτα

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Τρίτη Tάξη 2
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Τετάρτη Τάξη
Διδ.: Δρ Ιφιγένεια Γιανναδάκη
Βοηθός: Ελένη Αραµπατζή
Η αγαπηµένη µου πόλη είναι η
Λεµεσός και βρίσκεται στην Κύπρο. Η
Λεµεσός είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη
στο νησί και βρίσκεται κοντά στη θάλασσα.
Γι’ αυτόν τον λόγο µου αρέσει πολύ να
περνώ τα καλοκαίρια εκεί µε τον παππού και
τη γιαγιά. Η Λεµεσός έχει το µεγαλύτερο
λιµάνι της Κύπρου. Κοντά στο λιµάνι
υπάρχει µια προκυµαία, ένας ωραίος κήπος
και ένας παιχνιδότοπος. Στην παλιά πόλη
υπάρχει το Μεσαιωνικό κάστρο.

Το αγαπηµένο µου µέρος στην Ελλάδα είναι
ο Αστακός, γιατί τα καλοκαίρια περνάω τα
γενέθλιά µου εκεί. Πάµε στον Αστακό κάθε
καλοκαίρι. Ο Αστακός είναι ένα µικρό
παραθαλάσσιο χωριό κοντά στο Αγρίνιο, το
µέρος που µεγάλωσε η µαµά µου. Στον
Αστακό περνάω ό µορφα, γιατί έχει πάντα
ήλιο, πηγαίνουµε στη θάλασσα και τρώµε
παγωτό. Επίσης, έχει ένα γραφικό λιµανάκι,
όπου τα απογεύµατα πηγαίνουµε βόλτα.
Ανυποµονώ
και φέτος να έρθει το καλοκαίρι
Θέα Μεσοµέρη
και να πάω στον Αστακό!
Στράτος Κοτζαγιώργης

Η αγαπηµένη µου πόλη είναι η
Θεσσαλονίκη. Μου αρέσει πολύ, γιατί η
θάλασσα είναι κοντά και έχει πάντα ήλιο.
Μου αρέσει το σπίτι µου εκεί, γιατί είναι
µεγάλο. Έχω και πολλούς συγγενείς και
φίλους εκεί. Όταν ακούω τη λέξη
«Θεσσαλονίκη», µου θυµίζει τους συγγενείς
και τους φίλους µου εκεί.

Η αγαπηµένη µου πόλη είναι η Αθήνα,
επειδή έχω την οικογένειά µου εκεί, έχω ένα
πολύ ωραίο σπίτι και δίπλα έχουµε ένα
πάρκο και παιδική χαρά. Είναι η πόλη που
γεννήθηκα. Η Αθήνα είναι µια πολύ ωραία
πόλη και έχει µεγάλη ιστορία. Είναι η πόλη
που γεννήθηκε η δηµοκρατία και ο
Αλέξανδρος Φυσέκης πολιτισµός. Επίσης, στην Αθήνα βρίσκεται η
Ακρόπολη, που είναι ένα από τα
σηµαντικότερα µνηµεία στον κόσµο.
Αριάν Μήτσου

Η αγαπηµένη µου πόλη στην Ελλάδα
είναι η Αθήνα. Εκεί µένουν η γιαγιά και ο
παππούς µου. Πηγαίνω εκεί το Πάσχα κάθε
χρόνο. Έχω επισκεφτεί την Ακρόπολη και
µου αρέσει να πηγαίνω βόλτα στη θάλασσα,
όταν βρίσκοµαι εκεί.

Κάθε καλοκαίρι πηγαίνω στην Κύπρο µε τη
µαµά µου και τον µπαµπά µου. Μένουµε σε
ξενοδοχείο στη Λεµεσό, αλλά το µέρος που
µου αρέσει πιο πολύ είναι το χωριό της
γιαγιάς µου, η Δορά, που είναι πάνω στα
βουνά, µακριά από το θόρυβο της πόλης. Το
Γιώργος Φράγκος µόνο που ακούς είναι τα τζιτζίκια που
τραγουδούν. Πηγαίνω και στη φάρµα και
βοηθώ τη θεία µου µε τα ζώα.
Λέα Λυµπούρη
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Η αγαπηµενη µου πόλη είναι η
Αθήνα, γιατί µπορώ να πάω στις ωραίες
παραλίες µε τα ξαδέλφια µου. Επίσης, όταν
είµαι στην Αθήνα, περνάω πολλές ώρες µε
τον παππού και τη γιαγιά µου. Παίζουµε µε
τα σκυλάκια και πηγαίνουµε βόλτες.
Ελισάβετ Φράγκου

Ένα από τα αγαπηµένα µου µέρη
είναι η Κορώνη. Η Κορώνη είναι στη Νότια
Πελοπόννησο, επάνω στη θάλασσα. Η
θάλασσα είναι όµορφη και η αµµουδιά είναι
απέραντη. Έχει ένα πολύ γνωστό κάστρο και
ένα ό µορφο µοναστήρι, που βλέπει στη
θάλασσα και η θάλασσα είναι µαγευτική.
Εκεί πάω κάθε καλοκαίρι και βλέπω
ξαδέρφια, θείους και τον παππού και τη
γιαγιά.
Νικόλας Φυσέκης

Η Σίφνος είναι το αγαπηµένο µου
νησί. Το καλοκαίρι, κάθε µέρα πηγαίνουµε
στη θάλασσα και παίζουµε µε τους φίλους
µου, που έχουν σπίτια και µένουν εκεί. Στην
παραλία κολυµπάω, αλλά κάνω και καµιά
βουτιά, για να πιάσω και κανένα χταπόδι.
Στις εκκλησίες της Σίφνου κάνουµε
πανηγύρια πάνω στα βουνά και χρειάζεται
δύο ώρες περπάτηµα, για να φτάσουµε. Η
θέα πάνω ψηλά στο πανηγύρι του Προφήτη
Ηλία, στο οποίο πήγα το καλοκαίρι, είναι
πανέµορφη.
Νηρέας Καλαµπούσης

Το αγαπηµένο µου νησί είναι η
Ζάκυνθος. Το αγαπηµένο µου χωριό εκεί
είναι ο
Βασιλικός. Πάµε εκεί κάθε
καλοκαίρι. Νοικιάζουµε ένα σπίτι ακριβώς
δίπλα στη θάλασσα. Μου αρέσει η Ζάκυνθος
και ο Βασιλικός, γιατί είναι κοντά στη
θάλασσα. Μου αρέσει το καλοκαίρι να κάνω
κολύµπι. Ένας ακόµα λόγος που µου αρέσει
η Ζάκυνθος, είναι γιατί υπάρχει κέντρο
διάσωσης της θαλάσσιας χελώνας κ αρέτακαρέτα. Επίσης, εκεί υπάρχει ένα πολύ ωραίο
εστιατόριο µε παιδική χαρά.
Κική Πόρτερ

Το αγαπηµένο µου µέρος είναι ο
Παρνασσός. Μου αρέσει γιατί ο παππούς
µου και η γιαγιά µου µένουν εκεί. Τον
χειµώνα έχει πολύ χιόνι και µπορείς να
κάνεις σκι. Το καλοκαίρι όλα είναι πράσινα
και τον χειµώνα όλα άσπρα. Έχει λίγα σπίτια
µε µεγάλους κήπους και όλοι έχουν σκύλους
και γάτες. Έχει πολλά έλατα και λουλούδια.
Πηγαίνω πάνω στο βουνό και ακολουθώ το
ποταµάκι και βάζω τα ποδαράκια µου µέσα.

Η αγαπηµένη µου περιοχή στην
Ελλάδα είναι η Ζάκυνθος. Το αγαπηµένο µου
χωριό είναι ο Βασιλικός. Ο Βασιλικός µου
αρέσει, γιατί έχει πολλές παραλίες. Δίπλα
στο Βασιλικό, στον Γέρακα, βρίσκεται το
κέντρο διάσωσης θαλάσσιας χελώνας.
Πολλές φορές έχει χταπόδια και χελώνες
εκεί. Στην παραλία του Γέρακα αφήνει τα
αυγά της η χελώνα. Στον Βασιλικό υπάρχει
µια µεγάλη βιβλιοθήκη, πολλά σπίτια και ένα
µικρό πάρκο.
Κατερίνα Πόρτερ

Αριάδνη Κόρδα-Χογκ

Η αγαπηµένη µου πόλη στην Ελλάδα είναι η Νάουσα. Η Νάουσα βρίσκεται σε ένα
όµορφο νησί που λέγεται Πάρος. Πηγαίνω εκεί κάθε καλοκαίρι. Η Νάουσα είναι δίπλα στη
θάλασσα. Έχει πολλά όµορφα µαγαζιά, όπου µπορείς να αγοράσεις γυαλιά ηλίου, καπέλα και
κοσµήµατα. Επίσης, έχει πολλά ωραία εστιατόρια, όπου µπορείς να φας φρέσκα ψάρια και
άλλα νόστιµα φαγητά. Ακόµα, κοντά στη Νάουσα είναι µια υπέροχη παραλία. Η θάλασσα
είναι πολύ καθαρή και υπάρχουν πολλές πέτρες µε διαφορετικά χρώµατα. Λ ατρεύω τη
Νάουσα, γιατί κάθε φορά που πηγαίνω εκεί περνάω καταπληκτικά.
Καλλιόπη Δούκα
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Διδ.: Βασίλειος Σάκκος
H µαµά µας κατάγεται
από
την
Αθήνα,
την
πρωτεύουσα της Ελλάδας. Οι
Έλληνες αγαπούν πολύ τα
παιδιά και η Αθήνα είναι µια
πόλη ιδιαίτερα φιλική γι’αυτά!
Η µαµά αγαπάει πολύ την
πατρίδα της!
Εύα και Μάγια Saunders

Ο παππούς µου καταγόταν από το Καρδάκι Κρήτης.
Πήγαµε στο χωριό του τον περασµένο Οκτώβριο για πρώτη
φορά. Είδαµε το σηµείο, όπου σκότωσαν τον προπαππού
µου το 1945. Επισκεφτήκαµε και το µικρό εργοστάσιο,
όπου έφτιαχνε η προγιαγιά µου το λάδι από τις δικές της
ελιές.
Λουκάς Chartouni

Η γιαγιά µου κατάγεται από το χωριό Φούρνοι στην Αργολίδα. Είναι ένα χωριό µε
ωραία σπίτια και πολλές ελιές. Μου αρέσει να πηγαίνω το καλοκαίρι και να κάνω βόλτες. Το
χωριό είναι πολύ κοντά στην Ερµιόνη, που είναι πολύ γραφική, και στο Πόρτο Χέλι, που
είναι κοσµοπολίτικο. Η περιοχή έχει όµορφες παραλίες, όπου κάνουµε µπάνιο. Στο Θυνί
είναι το κτήµα του παππού µου µε πορτοκαλιές, λεµονιές και αχλαδιές.
Λυδία Δαβάκη
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Στην Αθήνα κάνει πολύ θόρυβο, έχει
πολλά αυτοκίνητα και πολλούς ανθρώπους,
αλλά για µένα είναι η πιο όµορφη πόλη στον
κόσµο.
Ειρήνη Abraham-Ponticos

Η Μυτιλήνη είναι όµορφο νησί µε
ήλιο, θάλασσα και κουνούπια. Έχει ελιές και
συκιές.
Στέφανος Duponcheele

Η µαµά µου είναι από τον Βόλο. Εκεί
µου αρέσει να πηγαίνω στη θάλασσα, να
κολυµπάω και να κοιτάω τ’αστέρια. Αυτή η
ζωγραφιά είναι για τα αστέρια.

Ο µπαµπάς µου κατάγεται από την
Αθήνα. Όταν πάµε για διακοπές, µένουµε
στο Χαλάνδρι, στο σπίτι της νονάς µου. Ο
µπαµπάς µου έµενε εκεί που µένουν τα
ξαδέρφια µου και ο θείος και η θεία µου. Η
µαµά µου κατάγεται από την Κύπρο, από τη
Δερύνεια. Όταν πάµε διακοπές, µένουµε στο
σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Μου
αρέσει η Δερύνεια, επειδή πάµε στη θάλασσα
για µπάνιο.
Αλεξης Μάρκου

Νικόλαος Κούτρας
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Ο µπαµπάς µου είναι από την
Αθήνα και η µαµά µου είναι από τη βόρεια
Εύβοια. Το χωριό της µαµάς µου λέγεται
Ταξιάρχης και είναι γνωστό για τα σύκα,
που παράγει. Κάθε καλοκαίρι πηγαίνουµε
εκεί και µένουµε στο σπίτι της γιαγιάς µε
τη θεία µου και τα δύο ξαδέρφια µου. Κάθε
µέρα πηγαίνουµε στη θάλασσα και
παίζουµε στη γειτονιά. Αγαπάω πολύ το
χωριό µου!
Αθηνά Κοτρίδη

Ορέστης Τσίρκας

Η οικογένειά µου είναι από πολλά µέρη της
Ελλάδας. Η γιαγιά Ρένα (από τη µεριά της µαµάς µου)
είναι από την Κρήτη. Εκεί έχω οικογένεια και φίλους.
Πάω τα καλοκαίρια για διακοπές, επίσης πάω βόλτες
µε τον θείο µου Μανώλη. Η γιαγιά µου είναι από το
Καστέλλι. Το σπίτι µας είναι παλιό αλλά ωραίο! Η
γιαγιά Σοφία είναι από τους Γαργαλιάνους και ο
παππούς Γιάννης είναι από τον Άγριλο. Βρίσκονται
στη Μεσσηνία. Εκεί µένουν συγγενείς της
οικογένειας. Εµένα µου αρέσει πιο πολύ η Καλαµάτα,
γιατί έχει ωραίες θάλασσες για µπάνιο! Ο παππούς
Νίκος είναι από τη Θεσσαλονίκη, που είναι στη
Βόρεια Ελλάδα. Είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της
Ελλάδας και έχει τον Λευκό Πύργο!
Νικόλας Αργυρόπουλος
Ο µπαµπάς µου κατάγεται από την Καλαµάτα, που είναι στη νότια Πελοπόννησο.
Εκεί περνάω τις διακοπές του καλοκαιριού µε τη γιαγιά και τον παππού µου. Μ' αρέσει να
κολυµπάω στην παραλία της Μικρής Μαντίνειας και να κάνω µακροβούτια για να πιάνω τον
βυθό της θάλασσας και να παρατηρώ τα ψάρια. Τα βράδια, συνήθως, τρώω πίτα γύρο στην
ψησταριά του Τάκη.
Άγγελος Τεριζάκης
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Διδ.: Χαριτωµένη Μανούσου
«Όµορφη και παράξενη πατρίδα ωσάν αυτή που µου ’λαχε δεν είδα»
Με αφετηρία τα δύο µελοποιηµένα ποιήµατα «Ο ήλιος ο ηλιάτορας» και «Το
τρελοβάπορο» του µεγάλου µας ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, επιχειρήσαµε ένα «ταξίδι» στην
ασπρογάλανη πατρίδα µας, την Ελλάδα. Οι στίχοι του, διαφορετικοί, µυρίζουν Αιγαίο και
Ελλάδα. Εκφράζουν την ελληνική ψυχή. Μαζί του ενεργοποιήσαµε όλες µας τις αισθήσεις
και τότε οι εικόνες, τα αρώµατα, οι ήχοι ζωντάνεψαν και ήρθαµε για λίγο τόοοσο κοντά
της...
Από νησί σε νησί
Ζάκυνθος - Κέρκυρα – Παξοί
Όταν κλείνω τα µάτια µου και σκέφτοµαι την Ελλάδα,
το πρώτο πράγµα, που έρχεται στο µυαλό µου, είναι οι
εκπληκτικές παραλίες της. Βλέπω τον εαυτό µου να
κολυµπάει στα ζεστά νερά του Αιγαίου Πελάγους και
να περνάω καταπληκτικά. Μυρίζω ψηµένο ψάρι πάνω
στο τραπέζι και παγωτό για µετά το µεσηµεριανό.
Ακούω τη θάλασσα να χτυπάει στην άµµο και πλοία να
περνούν από παντού. Στην Ελλάδα, το καλοκαίρι,
ζούµε µια ζωή χωρίς σχολείο, που σηµαίνει µια ζωή,
που µπορούµε να µένουµε όλο το βράδυ χωρίς να
κοιµόµαστε. Ωστόσο, στην Αγγλία αισθάνοµαι, επίσης,
ότι δεν πηγαίνω σχολείο, αν και έχουµε σχολείο. Εγώ
νιώθω έτσι, γιατί νοµίζω ότι το σχολείο είναι
διασκεδαστικό, ενώ άλλοι λένε ότι δεν τους αρέσει.
Όµως, εγώ και ο αδερφός µου λατρεύουµε το σχολείο,
ειδικά το ελληνικό σχολείο της Αγίας Σοφίας.
Χριστόφορος Παπαγιαννόπουλος
Καταµεσήµερο – ο ήλιος πασπαλίζει τη θάλασσα µε
χρυσόσκονη.
Τη νύχτα δεν ξέρεις πού τελειώνει ο ουρανός και πού
ξεκινάει η θάλασσα.
Με την άµµο να σου χαϊδεύει τις πατούσες
και το αεράκι να σου χαϊδεύει το πρόσωπο
οι γλάροι και τα κοχύλια
τραγουδούν ιστορίες για άλλους κόσµους.
ΕΚΕΙ!!
Τα ηλιοτρόπια ακολουθούν τον ήλιο
και το νυχτολούλουδο ζωντανεύει.
Η Ελλάδα σου µιλάει στην ψυχή!
Όπου και να βρεθείς,
η σκέψη σου είναι ΕΚΕΙ!!!
Σύνθια Ζαρίφης

Άχ Πάργα µου γλυκιά...
Πόσο µου λείπεις κάθε
χειµώνα...
οι βάρκες σου, τα καφενεία σου
και τα χρωµατιστά σπίτια σου.
Το κάστρο σου και οι παραλίες
σου.
Τα νησάκια και οι δρόµοι σου.
Καµίνι και Τουρκοπάζαρο,
Βάλτος και Κρυονέρι.
Η θάλασσα, η πνοή σου
και τα βουνά το σώµα σου.
Η νυχτερινή διασκέδασή σου,
Το µεσηµεριανό δίπλα στη
θάλασσα.
Το καλοκαίρι!
Ανυποµονώ πώς και πώς
να πατήσω το χώµα σου!
Φρειδερίκος Βάσσος
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Ο καιρός της Ελλάδας
είναι καλός, γιατί έχει πολύ
ήλιο. Το φαγητό εκεί είναι
πολύ νόστιµο. Στην Ελλάδα
έχει το καλύτερο φαγητό του
κόσµου.
Έχει
σουβλάκι,
παστίτσιο, τσουρέκι, έχει τα
πάντα. Κλείνω τα µάτια µου
και τα βλέπω όλα: θάλασσα,
πλοία, περίπτερα, ήλιο και
µπορώ να γράφω για µέρες.
Οι εκκλησίες της είναι
απίθανες. Η Ελλάδα έχει
πολλά νησιά, τη Νάξο, την
Πάρο, τη Μύκονο και πολλά
άλλα ακόµη. Μεγάλα και
µικρά πλοία πηγαίνουν εκεί.
Υπάρχουν πολλές άσπρες
µικρές και µεγάλες εκκλησιές.
Υπάρχουν πολλά λουλούδια,
πεταλούδες, κίτρινη άµµο.
Νοµίζω ότι η Μύκονος είναι το
πιο ό µορφο νησί του κόσµου
µε ωραία θάλασσα και χρυσή
άµµο.
Αυτή είναι η πατρίδα µου!!!
Έκτορας Καντούρας

Η πατρίδα µου
Κλείνω τα µάτια µου και σκέφτοµαι την πατρίδα
µου. Θ υµάµαι την οικογένειά µου και πώς πηγαίναµε
πολλές βόλτες µαζί όπως στη θάλασσα και στο χωράφι
του παππού µου, για να κόψουµε σύκα και πολλά άλλα
πράγµατα, όπως ελιές και κουτρουβί. Θυµάµαι τη
µυρωδιά και τον θόρυβο. Τα αλατισµένα κύµατα να
χτυπούν πάνω στους βράχους. Ένα από τα αγαπηµένα

µου πράγµατα είναι να παίζω µε τα κύµατα και να νιώθω το νερό παντού γύρω µου. Μου
αρέσει να προχωράω σε µονοπάτια και νιώθω πολύ καλά, όταν φτάνω στο τέλος και µπορώ
να ξεκουραστώ κοιτάζοντας όλη τη φανταστική θέα.
Νιώθω ότι η πατρίδα µου είναι δυνατή κ αι οι κάτοικοί της φιλάνθρωποι. Όταν οι
Τούρκοι κατέλαβαν τη µισή από την πατρίδα µου, ακόµα και τότε, µείναµε ήρεµοι και δε
γίναµε σαν τους Τούρκους, που είναι γεµάτοι θυµό. Η θάλασσα της πατρίδας µου είναι
καταγάλανη και πάντα θα είναι δικιά µας και θα είναι εκεί σαν τους ανθρώπους µας. Νιώθω
περήφανος για την πατρίδα µου, γιατί εκεί είναι όλη η οικογένειά µου. Στεναχωριέµαι πολύ,
όταν φεύγω από αυτόν τον παράδεισο. Γιατί αυτός ο παράδεισος είναι η Κύπρος!!!
Γιώργος Σολωµού
Αυτό που µου αρέσει πιο πολύ στην Ελλάδα είναι οπωσδήποτε η θάλασσα. Μπορώ
να κολυµπάω για ώρες! Μπορώ και να παίζω βόλεϊ και πόλο µε τα αδέρφια µου και τους
φίλους µας. Μου αρέσει, επίσης, να µπαίνω σε ένα β απόρι και να ανακαλύπτω καινούρια
νησιά και νέες παραλίες.
Ανυποµονώ να έρθει το καλοκαίρι!
Θωµάς Χατζηπατέρας
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Ελλάδα...
Παραλίες όµορφες,
Ακρόπολη άσπρη κι αστραφτερή,
το πανηγύρι του χωριού,
ροδάκινο στο δέντρο, κόκκινο και δροσερό.
Ιερές εκκλησιές µες στο βουνό.
Δάση µαγικά µε τόση πολλή φύση.
Αθήνα γεµάτη ζωή.
Μουσακάς νοστιµότατος
Όµορφες πορτοκαλιές
Υπέροχες µέρες τρώγοντας παγωτό
Το ελληνικό φαγητό είναι το πιο νόστιµο.
Είναι όµως µια βασανισµένη χώρα.
Με πολλούς πολέµους, φτώχεια και
κακουχίες στο πέρασµα της ιστορίας.
Τα τελευταία χρόνια υποφέρει από µια
τεράστια οικονοµική κρίση.
Είµαι όµως σίγουρος ότι θα νικήσει και
αυτή τη µάχη, όπως πάντα.
Την Ελλάδα θα την αγαπώ για πάντα!!!

Ελευθερία και ειρήνη
Λαµπερός ήλιος το καλοκαίρι
Λουλούδια µυρωδάτα την άνοιξη
Αγάπη για το γαλάζιο του ουρανού σου
Δεν ξεχνώ τη δικιά µου Ελλάδα
Αχ, Ελλάδα πόσο σ’ αγαπώ!
Έκτορας Salter

Ντύλαν Ζερίτης

Γεννήθηκα στο Λονδίνο. Η καταγωγή µου είναι από την Ελλάδα. Όταν σκέφτοµαι την
Ελλάδα, νιώθω όµορφα. Προσπαθούµε να πηγαίνουµε τακτικά στην Ελλάδα. Η πιο όµορφη
εποχή, όµως, για µένα είναι το καλοκαίρι. Τα χρώµατα στην Ελλάδα είναι τόσο έντονα. Το
µπλε της θάλασσας και το γαλάζιο του ουρανού δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Τα κύµατα
και η µυρωδιά της θάλασσας µε γεµίζουν µε χαρά. Αισθάνοµαι ότι η φύση και το φως του
ήλιου ζεσταίνουν την καρδιά µου. Είµαι υπερήφανη για την ιστορία της Ελλάδας, γιατί έχει
προσφέρει πολλά σ την ιατρική, στη φιλοσοφία, στην αστρονοµία, µέχρι και στην
αρχιτεκτονική.
Οι Έλληνες είναι άνθρωποι µε µεγάλη καρδιά, γενναιόδωροι και γεµάτοι καλοσύνη.
Αγαπώ την Ελλάδα, την πατρίδα µου!
Ανθίππη Χατζηπατέρα
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Έκτη Τάξη
Αγαπώ την πατρίδα µου πολύ και µου λείπει. Μου λείπουν οι άνθρωποί της, οι
συγγενείς, οι φίλοι µου, τα νόστιµα φαγητά, που µαγειρεύει η γιαγιά µου. Μου λείπουν οι
όµορφες ακραγιαλιές, τα ψηλά βουλά, τα όµορφα χωριά µε τις παραδόσεις τους, τα νησιά µε
τους ψαράδες τους. Μου λείπουν τα ωραία µας τραγούδια και οι καλοκαιρινές συναυλίες, µα
πιο πολύ µου λείπει το φως της πατρίδας µου, αυτό που µε κάνει να τα βλέπω όλα
διαφορετικά.
Νιώθω υπερήφανη, που είµαι Ελληνίδα, για την ιστορία της πατρίδας µου, για τον πολιτισµό
της, για τη γλώσσα της, για την εκκλησιά της, για τους αγώνες της για την ελευθερία και για
τους σπουδαίους Έλληνες, που υπήρξαν ή υπάρχουν και που µπορεί πάλι να τη βοηθήσουν,
εάν κινδυνέψει.

Ειρήνη Δούκα
Η πατρίδα µου
Μου αρέσει πολύ η Ελλάδα. Έχει
πολύ ό µορφες θάλασσες µε καθαρά
γαλάζια νερά και γι’ αυτό µου αρέσει να
κολυµπάω. Η Ελλάδα έχει τέσσερις εποχές
και ο καιρός ακολουθεί τις εποχές. Το
χειµώνα κάνει κρύο και το καλοκαίρι
ζέστη.
Πάνω απ’ όλα ό µως, λατρεύω το
φαγητό της. Ο γύρος µε πίτα είναι πολύ
νόστιµος
Πάω στην Ελλάδα συχνά και περνάω
υπέροχα!

Αγαπώ την πατρίδα µου, γιατί είναι
τόσο διαφορετική από την Αγγλία!
Για µένα Ελλάδα είναι η θάλασσα και ο ήλιος
και µου αρέσει να περνάω τα ηλιόλουστα
καλοκαιρινά µεσηµέρια µε την οικογένειά µου
και τις φίλες µου στην ακροθαλασσιά. Μου
αρέσουν τα έθιµα των γιορτινών ηµερών του
Πάσχα. Για µένα Ελλάδα είναι οι βόλτες τα
βράδια στο λιµανάκι του χωριού µε τις
βαρκούλες να λ ικνίζονται στα κύµατα και το
φως του φάρου να αναβοσβήνει.
Όπως λέει και ο ποιητής «όπου και να
ταξιδέψω, η Ελλάδα µε πληγώνει».
Ίσις Δηµητριάδη
Νάταλι Ράσσελ
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Έκτη Τάξη
Γεια σας! Με λένε Χριστίνα και η πατρίδα µου είναι η Κύπρος. Είναι το νησί της
Αφροδίτης και της αγάπης. Η Κύπρος είναι πολύ ωραίο νησί, που βρίσκεται στη Μεσόγειο
θάλασσα. Πήγα πολλές φορές για διακοπές µε τους γονείς και τα αδέρφια µου. Πηγαίνουµε
το καλοκαίρι και έχει πολλή ζέστη. Μου αρέσει να κολυµπώ στη θάλασσα όλη µέρα και να
παίζω στην ωραία αµµουδιά. Στη θάλασσα που πηγαίνουµε έχει βράχους µε µικρά ψαράκια
και καβούρια.
Τα φαγητά είναι πολύ ωραία και κάθε βράδυ πηγαίνουµε σε εστιατόρια και
παραγγέλνουµε µεζέδες, σουβλάκια ή ψάρι και σαλάτα. Ανεβαίνουµε και στο ωραίο βουνό
Τρόοδος. Μένουµε σε ξενοδοχείο και κάθε µέρα πηγαίνουµε βόλτες στα βουνά µε τα άλογα.
Λατρεύω την πατρίδα µου!!!
Χριστίνα Σωτηρίου

Η Ελλάδα µου θυµίζει τη θάλασσα,
την µπλε, την ήρεµη, χαλαρωτική θάλασσα.
Η Ελλάδα µου θυµίζει τα πλοία,
γιατί τα πλοία ταξιδεύουν στη θάλασσα και
κανείς δε γνωρίζει τη θάλασσα καλύτερα
από τους Έλληνες.
Επίσης η Ελλάδα µου θυµίζει
Λάκτα, Ίον και κουβερτούρα!
Χριστίνα Γαλάνη

Μου αρέσει πολύ η Ελλάδα. Η θάλασσα, η παραλία και ο ήλιος. Η Ελλάδα είναι µια
πολύ σηµαντική χώρα για µένα. Κάθε καλοκαίρι ανυποµονώ να περάσω καλά στην Πάτµο.
Έχω πολλούς φίλους και φίλες εκεί και παίζουµε πολύ ωραία. Οι παραλίες της είναι πολύ
όµορφες και η θάλασσα γυαλίζει. Η Ελλάδα είναι το αγαπηµένο µου µέρος. Όταν βρίσκοµαι
εκεί, δε θέλω να γυρίσω στο Λονδίνο. Αγαπάω πολύ την πατρίδα µου!

Άνναµπελ Blaxland Horn
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Έκτη Τάξη

Η Ελλάδα είναι µια χώρα µε
όµορφες θάλασσες, παραλίες και
νησιά. Ένα από τα καλύτερα πράγµατα
στην Ελλάδα είναι το φαγητό: τα
σουβλάκια, ο µουσακάς και πολλά
άλλα. Λατρεύω το ελληνικό φαγητό κι
αυτός είναι ο λόγος που αγαπώ την
Ελλάδα.
Ειρήνη Πολυδώρου
Μυρίζω την πορτοκαλιά. Ανοίγω το
παντζούρι και ο πρωινός ήλιος γεµίζει το δωµάτιό
µου. Κατεβαίνω τις σκάλες και βλέπω τη µητέρα
µου να καθαρίζει τα χόρτα. Γρήγορα τρέχω έξω
από το σπίτι προς την παραλία. Η ζεστή άµµος
κάτω από τα πόδια µου. Σε λίγο είµαι
ανακουφισµένος από τη δροσερή θάλασσα. Μετά
από το ωραίο µπάνιο µου έρχοµαι σπίτι, όπου µε
υποδέχεται η µυρωδιά της σπανακόπιτας!
Αντώνης Κουγγέλης

Μου αρέσει η Ελλάδα, γιατί, όποτε πηγαίνω, βλέπω την οικογένειά µου και παίζω µε
τα ξαδέρφια µου. Μου αρέσει η Ελλάδα το καλοκαίρι, γιατί όλα είναι ωραία, ο καιρός, η
θάλασσα, το φαγητό, τα χρώµατα. Μου αρέσει η πατρίδα µου, γιατί έχει δώσει τόσα πολλά
σε τόσους άλλους πολιτισµούς!!!
Αλεξάνδρα Διαµαντάκη
Όταν σκέφτοµαι την πατρίδα µου
αισθάνοµαι χαρούµενη. Βλέπω τη
θάλασσα τη γαλανή. Και µυρίζω τον
φρέσκο αέρα του χωριού.
Ακούω τα τζιτζίκια όλο το βράδυ και τα
κύµατα.
Είµαι περήφανη για την Ελλάδα και θα
είµαι πάντα!
Ντία Αττιλάκου
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Τάξη GCSE 1
Διδ.: Θωµάς Χατζηδάβαρης
Η πατρίδα µου είναι η Ελλάδα. Είµαι
από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και µου
αρέσουν πάρα πολύ και οι δυο πόλεις.
Αγαπώ την Ελλάδα , γιατί είναι πανέµορφη
και γιατί όλη η οικογένειά µου µένει εκεί.

Κατάγοµαι από την Ελλάδα και τη
Σουηδία. Η Σουηδία έχει πανέµορφη εξοχή
και καταπράσινα δάση. Λατρεύω να πηγαίνω
τον χειµώνα εκεί, γιατί χιονίζει συνέχεια και
όλα είναι κάτασπρα. Μου αρέσει, όµως,
εξίσου και η Ελλάδα, γιατί έχει
Φίλιππος Γραµµατικόπουλος συναρπαστική ιστορία, ωραία θάλασσα και
γιατί έχω οικογένεια και φίλες που ζούνε
εκεί.
Είµαι από την Κύπρο. Μου αρέσει η
Λευκωσία. Τρελαίνοµαι να παίζω γκολφ,
Χριστίνα Boman-Μαρκάκη
όταν είµαι εκεί. Λατρεύω το σπίτι µας στον
Πρωταρά, δίπλα στη θάλασσα. Μου αρέσει
πολύ να τρώω λούτζα και χαλούµι.
Αλέξανδρος-Ευδόκιµος Ξενοφώντος
Κατάγοµαι από την Ελλάδα, από την
όµορφη Κρήτη, και από την Κύπρο. Αγαπώ
και τα δυο νησιά, γιατί έχω οικογένεια και
πολλούς φίλους εκεί και γιατί µου αρέσει ο
ήλιος, η θάλασσα και τα βουνά τους.
Άννα-Μαρία Νικολαίδη

Πολυξένη Smee

Είµαι από την Ουαλία και την Ελλάδα. Στην Ουαλία λατρεύω τα βουνά και τα
λιβάδια. Στην Αθήνα έχουµε εξοχικό στο Καβούρι, πολύ κοντά στη θάλασσα, και
τρελαίνοµαι να πηγαίνω εκεί για µπάνιο και να τρώω καλαµαράκια. Λατρεύω τη θάλασσα
στην Ελλάδα.
Catrin Jenkins-Παπαναστασίου
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Τάξη GCSE 1
Ο πατέρας µου είναι Άγγλος και η
µητέρα µου είναι Ελληνίδα. Αυτό που µου
Κατάγοµαι από την Ελλάδα και την
αρέσει στην Αγγλία είναι το Λονδίνο και η Κύπρο. Τις αγαπώ και τις δυο πάρα πολύ.
αγγλική εξοχή και στην Ελλάδα µου αρέσει η Λατρεύω τα ελληνικά φαγητά και τον
θάλασσα, τα βουνά και το φαγητό της
ελληνικό ήλιο.
Νικόλας Boyd-Carpenter

Ευάγγελος Μεγαρίτης

Κατάγοµαι από τη Θεσσαλονίκη.
Στην Ελλάδα τρελαίνοµαι για το φαγητό και
τον καλό καιρό. Αγαπώ τις παραλίες και τις
λαϊκές αγορές. Μου αρέσει να βλέπω τους
συγγενείς µου και να παίζω µε τα παιδιά της
γειτονιάς µου. Λατρεύω τις µυρωδιές από
τον φούρνο και τα φαγητά της γιαγιάς µου.
Χρήστος -Δηµήτριος Κοτζαγιώργης

Κατάγοµαι από την Ελλάδα και την Αυστρία. Μου αρέσει πολύ το Lech και
τρελαίνοµαι να τρώω βιεννέζικο σνίτσελ και να κάνω σκι. Στην Ελλάδα λατρεύω το φαγητό,
τον ήλιο και τη θάλασσα.

Εύα-Αλεξάνδρα Chartouni
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Τάξη GCSE 2
Διδ.: Δρ Όλγα Φακατσέλη
Λευκή και Γαλανή
Ζέστη και Φως
Η γιαγιά µου µαγειρεύει σπανακόπιτα
Το σπίτι µοσχοβολά
Κίτρινη και Κόκκινη
Μυρωδιές και Χρώµατα
Κόκκινα χαλιά απλώνονται κάτω από τους
φοίνικες
Τα ηλιοτρόπια ψάχνουν τον ήλιο
Πράσινη και Καστανή
Γλυκιά και Αλµυρή
Για µπουγάτσα στο "Ρόδι"
Ύστερα σουβλάκι µε την παρέα στο
σούρουπο
Πορτοκαλί και Διάφανο
Κανό και Αποµεσήµερα
Η θάλασσα είναι µπλε µα το νερό είναι
διάφανο
Η Ελλάδα είναι µαγική!
Έφη Ζαρίφη

Η πατρίδα µου
Αγαπώ την Ελλάδα πολύ,
τη θάλασσα τη ζωντανή,
και ας είναι η ζέστη το καλοκαίρι τροµερή,
γιατί έχει γλώσσα όµορφη.
Μπορείς να αισθανθείς την ελευθερία στον
αέρα,
το γαλανόλευκό της ουρανό πέρα για πέρα
το λαµπερό της ήλιο κάθε µέρα,
τους χορούς για να γιορτάζουν όταν ζευγάρια
βάζουν βέρα.
Το φαγητό που είναι πολύ νόστιµο,
Τα έθιµα που αγγίζουν την καρδιά σου,
τους απλούς χαµογελαστούς ανθρώπους,
που µοιράζεσαι την αγάπη σου και τα φιλιά
σου.
Ιζαµπέλα Λάππα

Η πατρίδα µου είναι η Κύπρος. Πηγαίνω
στην Κύπρο κάθε χρόνο. Είµαι από το
Γεράνι και την Επτακώµη. Δυστυχώς, δε
µπορούµε να πάµε στα χωριά µας γιατί είναι
στα τουρκοκρατούµενα. Όταν πηγαίνουµε
για διακοπές, µένουµε στην Αγία Νάπα.
Μου αρέσει να πηγαίνω στις παραλίες και
να επισκέπτοµαι τις ξαδέρφες µου. Επίσης,
όταν πηγαίνω στα βράχια, είναι πραγµατικά
διασκεδαστικό να ψαρεύω µικρά ψάρια,
καβούρια και άλλα θαλασσινά.
Σάββας Σωτηρίου

Κωνσταντίνα Λάππα

Ελίζα Βέττου
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Τάξη GCSE 2
Κάθε χρόνο επιστρέφω στην πατρίδα που γεννήθηκα, την Ελλάδα. Η καταγωγή µου είναι
από τα πανέµορφα νησιά, Ελαφόνησο και Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα στο Ιόνιο πέλαγος.
Μοιράζουµε τις καλοκαιρινές µας διακοπές στα δύο και τις αρχίζουµε από την Ελαφόνησο,
το νησί της µητέρας µου, που µε περιµένουν πάντα τα αγαπηµένα µου ξαδέλφια, οι
κάτασπρες αµµουδιές και τα καταγάλανα νερά. Διασχίζουµε την Πελοπόννησο και φτάνουµε
στο νησί του µπαµπά µου, την Ιθάκη, όπου µας καλωσορίζουν η γιαγιά κι ο παππούς µας.
Διασχίζουµε τα νερά της Ιθάκης µε το σκάφος του παππού µου και επισκεφτόµαστε την
Κεφαλονιά, τα µικρά κοντινά νησιά και τις µικρές παραλίες µε τα κάτασπρα βότσαλα. Τα
βράδια βγαίνουµε στις ταβέρνες µέχρι αργά και πάντα πάµε στο πανηγύρι του χωριού µας.
Είµαι τόσο περήφανος για τις ελληνικές µου ρίζες και κυρίως γι αυτά τα δυο όµορφα νησιά,
που θεωρώ ότι είναι ένα µεγάλο κοµµάτι του εαυτού µου.
Αριστοτέλης Λεβέντης
Είµαι Ελληνίδα, αλλά γεννήθηκα στο Λονδίνο, οπότε πηγαίνω στην Ελλάδα κάθε φορά που
έχω διακοπές. Λατρεύω την Ελλάδα, γιατί έχει πάρα πολλές φυσικές ο µορφιές. Έχει
απίστευτες γαλάζιες θαλάσσες, καταπράσινα βουνά, ποτάµια και παραδοσιακά χωριά. Μου
αρέσει π ολύ η Ελλάδα, γιατί
έχει πολύ µεγάλη ιστορία µε
τους αρχαίους Έλληνες. Η
Ελλάδα έχει πολύ ωραία
κουλτούρα. Έχει ό µορφη
τέχνη
και
πολύ
καλή
µουσική. Μου αρέσει πολύ το
κλίµα στην Ελλάδα, γιατί έχει
πάρα πολύ ζέστη και ήλιο τα
καλοκαίρια και την άνοιξη. Η
Ελλάδα έχει πολλά νόστιµα
φαγητά, όπως το ψάρι και τα
σουβλάκια. Μακάρι να είχε
και στην Αγγλία! Αλλά αυτό
που αγαπάω πιο πολύ στην
Ελλάδα είναι ότι έχει καλούς
και φιλόξενους ανθρώπους.
Εριφύλλη Φιλιππίδου

Ιουλίττα Καρβούνη

Καίτη Peachey
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Τάξεις ΑS / A Level
Διδ.: Αλεξάνδρα Σαµαρά
Δρ. Κωνσταντίνος Αθανασιάδης
Πατρίδα σηµαίνει πολλά πράγµατα,
όχι µόνο κυριολεκτικά, µε την έννοια του
µέρους, όπου γεννήθηκες. Είναι επίσης, όπου
ζει η οικογένειά σου, όπου σπούδασες, εκεί
που έκανες τους καλύτερους φίλους σου και
γενικά, ο τόπος µε τον οποίο αισθάνεσαι
συναισθηµατικά δεµένος.
Άρτεµις Ξενιτίδου
H πατρίδα για κάθε άνθρωπο µπορεί να
σηµαίνει κάτι διαφορετικό. Για µερικούς
είναι εκεί που µένουν, για άλλους είναι από
όπου έρχονται. Η πατρίδα για τον καθένα
είναι στην καρδιά του και την αγαπάει πάνω
από όλα. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα µου, η
χώρα που αγαπάω και κάθε φορά που
πηγαίνω αισθάνοµαι ένα ιδιαίτερο και
δυνατό συναίσθηµα.
Φίλιππος Spencer
Για µένα η πατρίδα είναι µια χώρα µε
την οποία νιώθω ότι έχω κάποια σχέση.
Επίσης, πιστεύω ότι µπορεί να έ χει κανείς
πάνω από µια πατρίδα. Γ ια παράδειγµα εγώ
νοµίζω ότι η Ελλάδα και η Ουαλία έχουν την
ίδια σηµασία στη ζωή µου. Η πατρίδα έχει να
κάνει µε την κουλτούρα και την ταυτότητά
µας.
Μαριάννα Παπαναστασίου Jenkins
H πατρίδα για πολλούς είναι µια
χώρα. Μπορεί να είναι εκεί που γεννήθηκαν,
εκεί που µένουν ή εκεί απ’ όπου προέρχονται
οι γονείς τους. Όµως, η πατρίδα µπορεί να
είναι και µια πόλη ή µπορεί να είναι και η
οικογένειά σου. Πολλές φορές, είναι
δύσκολο για έναν άνθρωπο να διαλέξει µόνο
ένα πράγµα που να είναι η πατρίδα του. Οι
γονείς µου είναι από την Ελλάδα, αλλά εγώ
γεννήθηκα στην Αγγλία και µένω εδώ.
Νοµίζω ό τι και οι δύο αυτές χώρες είναι
πατρίδα µου.
Οδυσσέας Τσίρκας
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Τάξεις ΑS / A Level

Η πατρίδα είναι το µέρος όπου ζεις
και αγαπάς. Είναι το µέρος, που σηµαίνει
πολλά για σένα. Μολονότι µένω στην
Αγγλία, η πατρίδα µου είναι η Ελλάδα. Είναι
ένα µέρος, όπου αισθάνοµαι ασφαλής,
περνάω τέλεια, και όλες οι αναµνήσεις µου
είναι ευχάριστες.
Αλέξανδρος Spencer
Η πατρίδα συνήθως είναι εκεί που
γεννηθήκαµε ή εκεί από όπου είναι οι γονείς
µας. Όταν είµαστε στη χώρα, που νοµίζουµε
ότι είναι η πατρίδα µας, νιώθουµε οι
άνθρωποι να µας µοιάζουν ή να έχουµε τον
ίδιο χαρακτήρα. Καµιά φορά δε µένουµε στη
χώρα όπου γεννηθήκαµε ή οι γονείς µας είναι
από διαφορετικές χώρες. Σ’ αυτήν την
περίπτωση, η πατρίδα µας µπορεί να είναι
ένα σχολείο, µια οµάδα, µια παρέα…
Αnnabel Rimmer
Η πατρίδα δεν είναι µια χώρα, όπου
κάποιος γεννήθηκε. Ε ίναι η οικογένεια, οι
φιλίες και πολλά άλλα. Για µένα, πατρίδα
είναι και η Ελλάδα και η Αγγλία, ό µως πιο
πολύ η Αγγλία, επειδή, όταν είµαι στην
Ελλάδα, είµαι σαν τουρίστρια. Επίσης,
πατρίδα µου είναι οι φίλες µου, επειδή
είµαστε σαν αδελφές και περνάµε πολύ καλά
µαζί. Δε νοµίζω ότι ο καθένας πρέπει να έχει
µόνο µια πατρίδα. Η πατρίδα µπορεί να είναι
ό,τι θέλουµε.

Η δική µου σκέψη είναι ότι µια πατρίδα είναι
η χώρα από όπου κατάγεσαι και εκείνη από
όπου κατάγονται οι γονείς σου. Άλλοι
νοµίζουν ότι η πατρίδα τους είναι εκεί όπου
µένουν και εκεί όπου γεννήθηκαν. Για µένα,
η πατρίδα µου είναι η Ελλάδα, γιατί όλη η
οικογένειά µου είναι από την Ελλάδα και τα
Ελληνικά ήταν η πρώτη µου γλώσσα.

Μαρία Lofthouse
Ηιόνη Γραµµατικοπούλου
Υπάρχουν πολλά, τα οποία µπορούµε να θεωρήσουµε ως πατρίδα. Οι περισσότεροι
πιστεύουν ότι η πατρίδα είναι η χώρα από την οποία είσαι, αλλά η πατρίδα µπορεί να είναι
οποιοδήποτε µέρος µε το οποίο νιώθεις να έχεις σχέση, για παράδειγµα, το σπίτι σου ή το
χωριό σου.
Κωνσταντίνος Αττιλάκος
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Πατρίδα µου είναι η Κύπρος. Αλλά
θεωρώ και την Αγγλία πατρίδα, γιατί εδώ
µεγαλώνω και πηγαίνω στο σχολείο. Δεν
είναι περίεργο να έχουµε πολλές π ατρίδες,
όπως έχουµε δύο γονείς και πολλούς φίλους.
Σταύρος Σολωµού
Εγώ πιστεύω ότι η πατρίδα είναι η
χώρα, όπου γεννήθηκαν και µεγάλωσαν οι
γονείς σου ή εκεί που γεννήθηκες και
µεγάλωσες εσύ. Στη σηµερινή εποχή
µπορείτε να ταξιδέψετε και να µένετε κάπου
αλλού, αυτό σηµαίνει ότι το µέρος όπου
µεγάλωσαν οι γονείς σου µπορεί να είναι
διαφορετικό από το µέρος όπου µεγάλωσες
εσύ κι αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να έχεις
παραπάνω από µια πατρίδα.
Μάριος Elgohary
Η πατρίδα είναι όπου αισθάνεσαι
άνετα και µε ανθρώπους που αγαπάς. Για
παράδειγµα, εγώ νοµίζω ότι η πατρίδα µου
είναι η Αγγλία, επειδή εδώ έχω πιο πολλούς
φίλους και οικογένεια, αλλά νοµίζω ότι και
την Ελλάδα νιώθω σαν να είναι πατρίδα µου,
επειδή πηγαίνω συχνά και βλέπω φίλους που
ξέρω από µικρή.

Η πατρίδα είναι κάτι πολύ σηµαντικό
στη ζωή µας, επειδή σηµαίνει από πού
προερχόµαστε και πού είναι οι ρίζες της
οικογένειάς µας. Για µένα η πατρίδα µου
είναι η Κύπρος και η Γιουγκοσλαβία, γιατί
είναι οι χώρες από τις οποίες προέρχοµαι.

Κίρα Νούσια Hinsley
Παναγής Krunic
Tι είναι η πατρίδα; Eκεί όπου γεννηθήκαµε; Η θρησκεία στην οποία πιστεύουµε; Εκεί
όπου γεννήθηκαν οι γονείς µας; Το χωριό ή η πόλη όπου γεννηθήκαµε ή κατοικούµε εµείς; H
κοιτίδα, ο τόπος όπου πρωτοεµφανίστηκε κάτι σπουδαίο για µας; Το σύνολο των κατοίκων
της χώρας µας, ο λαός; Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ένας απόλυτος ορισµός για το τι
είναι πατρίδα. Είναι ό,τι θέλεις εσύ να είναι. Όπως για µένα, που είµαι από την Ελλάδα και
αυτή είναι η πατρίδα µου... Όµως, γεννήθηκα και έζησα το µεγαλύτερο µέρος της ζωής µου
στην Αγγλία και αυτή µπορεί να είναι η πατρίδα µου. Συνήθως, οι άνθρωποι, που είναι γύρω
µας, µας λένε «άν γεννήθηκες εδώ, τότε αυτή είναι η πατρίδα σου» ή «αν οι γονείς σου είναι
από αυτήν την πατρίδα τότε η πατρίδα σου είναι η πατρίδα των γονιών σου». Αλλά αυτό
είναι ψέµα. Έχουµε όλοι και όλες την ελευθερία να αποφασίσουµε ποια είναι η πατρίδα µας.
Φίλιππος Λάππας
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«Τι είν’ η πατρίδα µας; Mην είναι οι κάµποι; Μην είναι τ’άσπαρτα ψηλά βουνά...;»
Σ’αυτό το ποίηµα του Ιωάννη Πολέµη, η πατρίδα έχει τα βασικά χαρακτηριστικά που
γνωρίζουµε ως Έλληνες, δηλαδή την ο µορφιά της φύσης, τον αρχαίο πολιτισµό της και τα
αισθήµατα και τις αξίες µας σαν λαός. Στο λεξικό, η λέξη «πατρίδα» σηµαίνει ο τόπος
γέννησης και καταγωγής κάποιου, η γη των πατέρων µας. Όµως, ήδη από την αρχαιότητα, οι
Έλληνες είχαν τη συνήθεια να φεύγουν από τον τόπο γεννησής τους και να ταξιδεύουν
µακριά. Οι Έλληνες ίδρυσαν νέες πόλεις στην Κ άτω Ιταλία και στη Μαύρη Θάλασσα.
Σ’αυτές τις πόλεις µετέφεραν τον πολιτισµό, τη γλώσσα τους, τα ήθη και τα έθιµά τ ους.
Έκαναν έτσι νέες «πατρίδες» µακριά από τον τόπο γέννησής τους, δείχνοντας ότι πατρίδα
είναι όχι µόνο το µέρος όπου γεννηθήκαµε, αλλά και το µέρος όπου ζούµε. Αυτή είναι η
έννοια της πατρίδας µας, η πιο µεγάλη και πιο σηµαντική, γιατί ο καθένας µας µπορεί να
µεταφέρει την πατρίδα του εκεί όπου πάει να ζήσει. Έτσι και εµείς, οι Έλληνες που ζούµε
στο Λονδίνο, έχουµε την Ελλάδα στο µυαλό και στην καρδιά µας.
Αντώνης Τσακνάκης
Η πατρίδα είναι η χώρα από την
οποία προερχόµαστε, η οποία µας δίνει
ταυτότητα και την αίσθηση ότι ανήκουµε
κάπου. Επίσης, µπορεί να σηµαίνει την
οικογένειά µας ή τους φίλους και τις φίλες
µας, κάπου όπου αισθανόµαστε ασφαλείς. Η
λέξη πατρίδα µπορεί να σηµαίνει πολλά
διαφορετικά πράγµατα για διαφορετικούς
ανθρώπους. Είναι ένα πολύ προσωπικό
ζήτηµα. Για µένα, η πατρίδα µου είναι η
Αγγλία και η Ελλάδα, επειδή µένω στην
Αγγλία και έχω αγγλική εκπαίδευση, αλλά η
καταγωγή µου είναι ελληνική.

Η πατρίδα είναι κάτι πολύ σπουδαίο.
Δεν
είναι
αναγκαστικά
εκεί
όπου
γεννήθηκες, µπορεί να είναι εκεί όπου
αισθάνεσαι πιο άνετα και είσαι πιο ασφαλής.
Είναι εκεί όπου γέλασες, εκεί όπου είναι η
οικογένειά σου, αυτό είναι που επηρεάζει το
πώς αισθάνεσαι. Η π ατρίδα µπορεί να είναι
εκεί που είναι οι ρίζες σου, οι παππούδες
σου. Είναι οι άνθρωποι και οι στρατιώτες,
Καλλιόπη Χατζηπατέρα που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της
πατρίδας µας. Πατρίδα µπορεί να είναι η
Ιστορία.
Τίνα Λάππα

Για το µεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων, πατρίδα είναι εκεί όπου γεννήθηκε ο
καθένας. Όµως, αν γεννήθηκες στο Λονδίνο και έζησες στο Βερολίνο όλη σου τη ζωή,
µιλώντας Γερµανικά και, αν η κουλτούρα σου ήταν γερµανική, θα ήσουν Άγγλος; Όχι. Θα
ήσουν Γερµανός. Αν πάλι, µιλούσες Α γγλικά, έτρωγες αγγλικό φαγητό και πήγαινες στην
Αγγλία συχνά θα ήσουν Άγγλος; Ναι.
Αν ήσουν και Άγγλος και Γερµανός, είχες και τις δύο κουλτούρες, θα ήσουν Άγγλος
ή Γερµανός; Θα ήσουν και τα δύο. Η πατρίδα σου θα ήταν και η Αγγλία και η Γερµανία.
Μπορείς να διαλέξεις την πατρίδα σου. Δε χρειάζεται να είναι εκεί όπου γεννήθηκες. Μπορεί
να είναι και εκεί που θα ήθελες να γεννηθείς. Η πατρίδα δεν είναι µόνο εκεί όπου
γεννήθηκες.
Φίλιππος Κούτρας
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Αποχαιρετισµοί…

Λέγοµαι Νικόλας Λεβέντης, είµαι 16 ετών και φέτος τελείωσα τα Α Levels µου για
τα Ελληνικά. Μετακοµίσαµε στην Αγγλία πριν από έξι χρόνια και είµαι στο σχολείο της
Αγίας Σοφίας τα τελευταία τέσσερα. Ακόµα θυµάµαι τις πρώτες εβδοµάδες, όταν ξυπνούσα
κάθε Σάββατο πρωί ενοχληµένος, επειδή πίστευα ότι τα Ελληνικά µου ήταν αρκετά καλά και
πως δε χρειαζόµουν το σχολείο. Πάνω απ’όλα όµως, θυµάµαι τα πρωϊνά που ερχόµουν στο
σχολείο, και έβλεπα την κυρία Σαµαρά στην πύλη να µας λέει «σαν τα χιόνια...».
Tώρα που έχω τελειώσει τις σπουδές µου στο ελληνικό σχολείο, βλέπω πόσο
σηµαντικό ήταν που οι γονείς µου µε πίεσαν να έρθω. Όχι µόνο µε βοήθησαν να βελτιώσω
τα Ελληνικά µου, αλλά µου έδωσαν την ευκαιρία να είµαι µέρος µιας καταπληκτικής
κοινότητας. Εδώ έχω κάνει νέους φίλους, κράτησα την ελληνική σηµαία στην εκκλησία της
Αγία Σοφίας σε µεγάλες γιορτές, όµως πάνω απ’όλα οι γονείς µου µου έδωσαν την ευκαιρία
να µπορώ να επιστρέψω στην Ελλάδα µια µέρα και να µπορώ να βοηθήσω την κοινωνία της
χώρας µας.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στους δασκάλους µου σε αυτό το
σχολείο, την κυρία Όλγα Φακατσέλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Αθανασιάδη και την κυρία
Αλεξάνδρα Σαµαρά, που µε βοήθησαν να ξεπεράσω όλες τις δυσκολίες µου σ’αυτό το
σχολείο και στη ζωή. Χωρίς αυτούς δεν θα ήµουν το πρόσωπο που είµαι σήµερα.
Νικόλας Λεβέντης
Φέτος είναι η τελευταία µου χρονιά στο ελληνικό σχολείο. Άρχισα να έρχοµαι το
2013 µε την κυρία Όλγα. Αυτός ο χρόνος ήταν πολύ σηµαντικός, επειδή τότε γνώρισα µια
κοινότητα, που δε θα ξεχάσω ποτέ.
Πριν να έρθω στο σχολείο, είχα περάσει δύο χρόνια στο Λονδίνο, χωρίς επαφή µε την
κουλτούρα µου. Για µένα το ελληνικό σχολείο δεν ήταν µόνο ένα µέρος όπου έµαθα τα
Ελληνικά µου, αλλά και ένα µέρος όπου δηµιούργησα σχέσεις και φίλους, που θα έχω για
χρόνια. Επιπλέον, σαν νέα Ελληνίδα, ένα πράγµα που θέλω να δείξω α ργότερα στο
πανεπιστήµιο, είναι ότι µιλάω Ελληνικά. Είναι πολύ σηµαντικό για µένα να δείξω από πού
είµαι και ότι µιλάω µια άλλη γλώσσα.
Πάνω απ’όλα, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Όλγα, τον κύριο
Κωνσταντίνο, και την κυρία Σαµαρά για τη βοήθειά τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Με πολλή αγάπη
Αναστασία Λεβέντη
Στο σχολείο της Αγίας Σοφίας έρχοµαι εδώ και πολύ λίγο καιρό, από τον Σεπτέµβριο
που µας πέρασε. Μου έδωσε ό µως την ευκαιρία να µιλάω Ελληνικά και κάπου εκτός του
σπιτιού µου και χάρηκα που είχα την ευκαιρία αυτήν τη σχολική χρονιά.
Αθηνά Ματζιούνη
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Ήρθε η ηµέρα που αποχαιρετώ το ελληνικό σχολείο, που ξεκίνησα να πηγαίνω κάθε
Σάββατο από τότε που ήµουν πολύ µικρούλα, 4 χρονών. Έχω πολλές ευχάριστες αναµνήσεις!
Δεκατρία ολόκληρα χρόνια, κάθε Σάββατο πρωί, τούτο το σχολείο έγινε έ να µεγάλο και
σηµαντικό κοµµάτι της ζωής µου. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια χάρηκα τις ενδιαφέρουσες
συζητήσεις, που κάναµε µε τους δασκάλους και τους συµµαθητές µου σχετικά µε την
κοινωνία, τα ενδιαφέροντα και τις δυσκολίες της γενιάς µου, την ιστορία της Ελλάδας, την
ταυτότητά µου ως Ελληνίδα στην Αγγλία. Γελούσαµε µαζί, δουλεύαµε µαζί, µάθαµε τόσα
πολλά για την ελληνική µας κουλτούρα. Αυτό που χάρηκα ιδιαίτερα ήταν ότι οι δάσκαλοί
µας έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δικές µας απόψεις για τη ζωή, την Ελλάδα και τις
αξίες µας. Θα 'θελα να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ, µέσα από την καρδιά µου, στην κυρία
Σαµαρά, τον κύριο Κωνσταντίνο και όλους τους συµµαθητές µου! Θα σας πεθυµήσω πολύ!
Λουκία Πετράτου Wells

ΣΧΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016-2017
Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016
Εορτασµός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο θέατρο του Μarylebone
CE School for Girls, µε απαγγελίες ποιηµάτων, τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς.
Σάββατο 17 Δεκεµβρίου 2016
Εκκλησιασµός στον ναό της Αγίας Σοφίας και Χριστουγεννιάτικη γιορτή στον χώρο της
Kρύπτης. Μετά τη λήξη της γιορτής δόθηκαν οι έλεγχοι προόδου των µαθητών για το πρώτο
τρίµηνο.
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017
Κοπή της βασιλόπιτας στο θέατρο του σχολείου.
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017
Εκκλησιασµός για την εορτή των Τριών Ιεραρχών στον ναό της Αγίας Σοφίας.
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017
Αποκριάτικη γιορτή Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων.
Σάββατο 25 Μαρτίου 2017
Εορτασµός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στο St Marylebone 6th Form
Centre.
Σάββατο 8 Ιουλίου 2017
Κλείνει ο κύκλος των µαθηµάτων του σχολικού έτους 2016-2017 µε την ετήσια γιορτή
αποχαιρετισµού για το καλοκαίρι. Στο τέλος της γιορτής επιδίδονται τίτλοι προόδου και
διανέµεται το νέο τεύχος του περιοδικού (τ.17) το οποίο κρατάτε στα χέρια σας.
Το σχολείο της Αγίας Σοφίας θα ανοίξει ξανά το Σάββατο 9 Σεπτεµβρίου 2017
AUTUMN TERM

SPRING TERM

SUMMER TERM

9 Σεπτ. 2017 - 16 Δεκ. 2017
HALF TERM : 28 Oκτωβρίου 2017

13 Ιαν. 2018 – 31 Mαρ. 2018
HALF TERM: 17 Φεβρουαρίου 2018

14 Aπρ. 2018 – 7 Ιουλ. 2018
HALF TERM: 2 Ιουνίου 2018
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