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Ένας πραγματικός Θησαυρός της εξαιρετικής εργασίας που γινόταν μέχρι την 
προηγούμενη χρονιά στα Σχολεία του Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού, 

ήταν και το ετήσιο έντυπο περιοδικό «Ο Θησαυρός μας». 
Παραθέτουμε πιο κάτω δείγματα των παλαιοτέρων εντύπων τευχών.  

Από εδώ και στο εξής «ο Θησαυρός μας» θα εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά. 
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Καλό καλοκαίρι! 

Καλωσόρισμα στο περιοδικό μας 
 από τη Διευθύντρια Σπουδών 

 

 

Σας  καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο, διαδικτυακό 
τεύχος του ετήσιου, σχολικού περιοδικού «Ο Θησαυρός μας», 
το οποίο εκδίδουν τα ελληνικά, παροικιακά Σχολεία του Αγίου 
Ιωάννου Βαπτιστού. 

Σας καλωσορίζω σε ένα περιοδικό, το οποίο είναι αποτέλε-
σμα της εξαιρετικής εργασίας που συνεχίζει να γίνεται στα Σχο-
λεία μας χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες τόσο των εκπαιδευ-
τικών όσο και των παιδιών μας. Παρ΄όλες τις δυσκολίες λόγω 
της πανδημίας και των διαδικτυακών μαθημάτων για δύο και 
πλέον μήνες, είναι έκδοση πλούσια σε υλικό. Το μόνο, το οποί-
ο, δυστυχώς, δεν διαθέτει, είναι φωτογραφίες από εορταστικές 
εκδηλώσεις των Σχολείων μας λόγω του ότι απαγορεύονταν εξ 
αιτίας της πανδημίας.  

Σας καλωσορίζω, λοιπόν, στις σελίδες του περιοδικού μας 
μέσα από τις οποίες: 

• Θα διαβάσετε επίσημους χαιρετισμούς. 
• Θα γνωρίσετε τα Σχολεία μας. 
• Θα χαρείτε τις εξαιρετικές εργασίες και τις όμορφες ζω-

γραφιές των παιδιών μας. 
• Θα νιώσετε περήφανοι για τις τιμητικές διακρίσεις και 

τους επαίνους που πήραν παιδιά των Σχολείων μας. 
• Θα συναντήσετε χαρούμενα πρόσωπα. 

Θα ήθελα να εκφράσω μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους 
φορείς που συμπαραστέκονται στο έργο των Σχολείων μας.  Θα 
ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα 
σε όλους: Ιερείς, Εκκλησιαστική Επιτροπή, Σχολική Εφορεία, 
Βοηθητική Αδελφότητα, γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά. 
Όλοι, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, γίνονται στυλοβάτες 
του έργου μας και τους ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά 
τους. 

Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω ότι έχουμε τάξει ως στό-
χους, τα παιδιά τα οποία φοιτούν στα ελληνικά Σχολεία του 
Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού: 

• Να μάθουν την ελληνική γλώσσα. 
• Να γνωρίσουν τη θρησκεία, την ιστορία και τον πολιτισμό 

μας. 
Απώτερος στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την ελληνική 

μας ταυτότητα, τον πολιτισμό μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, 
ενώ παράλληλα, παραμένουμε ενεργοί πολίτες του Ηνωμένου 
Βασιλείου.  

Θα ήθελα πριν κλείσω να τονίσω ότι δεν διορθώσαμε σχε-
δόν κανένα ορθογραφικό ή όποιο άλλο λάθος των παιδιών μας 
στις εργασίες τους, για να μην χαθεί η αυθεντικότητά τους. 

Εν κατακλείδι, σας καλωσορίζω για ακόμα μια φορά στο 
«Θησαυρό μας» και εύχομαι σε όλους υγεία και χαρά και ό,τι 
καλύτερο ο καθένας επιθυμεί, λευτεριά στην Κύπρο μας και 
ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός μαζί σας!       

                                                                    
Με ολόθερμες ευχές,     

Ιωάννα Κουμή         
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Xαιρετισμός από τον Σεβασμιώτατο 

Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρεταννίας κ.κ. Νικήτα 

 
Η Εκκλησία, καθώς πορεύεται μέσα στην ιστορία, έχει χρέος να ασφαλίζει τη συνέχεια της ζωής. 
Το κατορθώνει με την σταθερότητα του ευαγγελικού της μηνύματος. Το κατορθώνει προπαντός 
με τη διάπλαση των επόμενων γενεών, ώστε θα γίνουν φορείς της εν Χριστώ αληθείας. Με τον 
λόγο και το έργο της, η Εκκλησία διαπλάθει τους μέλλοντες άρχοντες και τους μέλλοντες πολί-
τες. Καλλιεργεί τις χριστιανικές αξίες. Μυρώνει τις καρδιές με τα πολύτιμα μύρα της δικαιοσύ-
νης και του ελέους, ώστε να βρουν παρηγοριά οι πληγωμένοι του κόσμου όλου.  
 
Στην προμετωπίδα της αποστολής της, η Αρχιεπισκοπή μας φέρει την ελληνορθόδοξη παιδεία 
και την προαγωγή της στις Ενορίες και Κοινότητες του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πράττει με συνέ-
πεια, ώστε τα μέλη του ποιμνίου της να έχουν συνείδηση της ξεχωριστής τους ταυτότητας, όχι 
αποκλειστικά και αντιθετικά, αλλά συμπληρωματικά και δημιουργικά εντός της πολυπολιτισμι-
κής βρετανικής κοινωνίας. 
 
Γι’ αυτό και, με αφορμή την παρούσα ηλεκτρονική έκδοση που θησαυρίζει την εργασία μαθη-
τών και εκπαιδευτικών κατά το παρελθόν σχολικό έτος 2020-2021, θα ήθελα να συγχαρώ την 
Ενορία και Κοινότητα του Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού - Haringey για το επιτελούμενο εκπαιδευτι-
κό έργο. Θα ήθελα να επαινέσω μαθητές, ιερείς, δασκάλους, γονείς και την Σχολική Εφορία, κα-
θώς συνεργάστηκαν σκληρά αυτή τη χρονιά, την τόσο πρωτόγνωρη και απαιτητική λόγω της 
πανδημίας. Και θα ήθελα να ευχηθώ η επόμενη σχολική χρονιά να σας βρει, με τη χάρη του Θε-
ού, όλους υγιείς, ασφαλείς και δημιουργικούς στον στίβο της μάθησης.        
 
Ευχόμενος και προσευχόμενος για εσάς και για τους αγαπημένους σας, διατελώ μετά της εν Κυ-
ρίω πατρικής αγάπης, 

 
 

 
Ο Αρχιεπίσκοπος  

Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας Ν Ι Κ Η Τ Α Σ  
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Χαιρετισμός από την  

Επιθεωρήτρια - Προϊσταμένη  
Κυπριακής Εκπαιδευτικής 

Αποστολής Ηνωμένου Βασιλείου 
Δρ. Βασιλική Κούμα 

Πλησιάζουμε στη λήξη της σχολικής χρονιάς 2020-21. 
 
Όπως όλη η ανθρωπότητα, έτσι και τα ελληνικά, παροικιακά Σχολεία είμαστε  αναγκασμένοι να 
προσαρμοζόμαστε στις πρωτόγνωρες συνθήκες που επιβάλλονται λόγω της πανδημίας covid-19.  
 
Ας κρατήσουμε ως θετικό την εμπειρία που αποκτήσαμε με τη χρήση των συγχρόνων τεχνολογιών 
για τον προγραμματισμό και την παράδοση της διδασκαλίας μας.  
 
Οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές  είναι χρήσιμα εργαλεία για το διδακτικό 
μας έργο, δεν μπορούν, όμως, να αντικαταστήσουν τη φυσική παρουσία και την ανθρώπινη επαφή 
και συναναστροφή.  
 
Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συμμετέχετε και συνεισφέρετε στη λειτουργία του ελληνικού 
Σχολείου της Ενορίας και Κοινότητας του Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού για τις προσπάθειες που κατα-
βάλατε για να ανταποκριθείτε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. 
 
Σας ευχαριστώ για την συνεργασία, με την υπόσχεση να συνεχίσουμε ως Κυπριακή Εκπαιδευτική 
Αποστολή  να στηρίζουμε τις προσπάθειές σας. 
 
Πεθυμήσαμε όλοι μας να βρεθούμε όπως παλιά, χωρίς αποστάσεις και υγειονομικά πρωτόκολλα. 
Εύχομαι οι συνθήκες να το επιτρέψουν και να μπορέσουμε να αποχαιρετήσουμε αυτή τη σχολική 
χρονιά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τα παιδιά, σε μια εορταστική ατμόσφαιρα απαλ-
λαγμένη από το φόβο και την πιθανότητα μετάδοσης του ιού Covid-19. 
 
Ας ελπίσουμε την επόμενη, σχολική χρονιά να επανέλθουμε ξανά στην κανονικότητά μας.  
 
Καλό καλοκαίρι! 

 
 

Δρ. Βασιλική Κούμα 
Επιθεωρήτρια – Προϊσταμένη  

Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Ηνωμένου Βασιλείου 
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 Χαιρετισμός από τη 

Συντονίστρια Εκπαίδευσης  
της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο 
κ. Βασιλική Τσιλογιάννη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

 
Λονδίνο, 20.05.2021 

 
Επί τη λήξη ενός διαφορετικού και ιδιαίτερα απαιτητικού σχολικού έτους, θα ήθελα να  απευθύνω ένα σύντομο 
χαιρετισμό εκ μέρους της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Αποστολής και να σας διαβιβάσω τις θερμές ευχαριστίες και 
τις εγκάρδιες ευχές μου, από τη θέση της Αν. Συντονίστριας Εκπαίδευσης, την οποία θεσμικά υπηρετώ, καθώς ένα 
ακόμη ετήσιο εκπαιδευτικό ταξίδι στα μονοπάτια της γνώσης, που μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό και τη γλώσ-
σα της Πατρίδας μας, ολοκληρώθηκε για το Τ.Ε.Γ. του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, όπου λειτούργησαν τα απο-
γευματινά Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας. 
 
Η διακεκριμένη σχολική κοινότητα, που έχουμε την τιμή να συμπεριλαμβάνουμε στους εκπαιδευτικούς μας κύ-
κλους, φέρει τη διάκριση και την ευρύτερη αναγνώριση για την πολύπλευρη και ποιοτική αγωγή των μαθητών 
στα πλαίσια της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης. Κατά το σχολικό έτος 2020-21, το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευ-
σης με έδρα την Πρεσβεία της  Ελλάδας στο Λονδίνο, τοποθέτησε τρεις εκπαιδευτικούς, κλάδου ΠΕ70, αποσπα-
σμένους εκ του ΥΠΑΙΘ, τις κ. Βασιλείου Χριστίνα, Μελπομένη Μυρωτή και Μαρία Παπαστεργίου, οι οποίες, όπως 
και το σύνολο των εκπαιδευτικών που απασχολήθηκαν το Τ.Ε.Γ., προσέφεραν άοκνα και με ζήλο τις εκπαιδευτικές 
τους υπηρεσίες. 
 
Η ανάδειξη του υψηλού ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει η σχολική μονάδα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού 
ως κοινότητα μάθησης, οφείλεται στο γεγονός ότι διαθέτει τα απαραίτητα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διοικη-
τικά χαρακτηριστικά, για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση των προκαθορισμένων εκπαιδευτικών στό-
χων. Το εν λόγω Τ.Ε.Γ. το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Ι.Α. Θυατείρων και Μ. Βρετανίας, αποτελεί κατεξοχήν  
χώρο κουλτούρας και πολιτισμού, με άριστο συντονισμό των δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής, ως προς την 
επίτευξη πολύπλευρης και ποιοτικής αγωγής, σε ένα ευχάριστο και οργανωμένο περιβάλλον. 
 
Ακολουθώντας, κατά το σχολικό έτος που διανύθηκε υπό αντίξοες συνθήκες, τις προσταγές της παιδαγωγικής 
συγκυρίας για εξ αποστάσεως διδασκαλία, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εμφάνιση της πανδημίας COVID 19, η 
αξιοποίηση επιλεγμένης διδακτικής διαφοροποίησης εκ των παιδαγωγικά υπευθύνων και λειτουργών του σχολεί-
ου, έτυχε εξαιρετικής επιτυχίας με θαυμαστή αποδοχή από τους μαθητές. Το εγχείρημα αυτό, το οποίο απετέλεσε 
αναγκαία συνθήκη για την διεξαγωγή των μαθημάτων, έφερε στο προσκήνιο νέες δεξιότητες και ικανότητες των 
μαθητών, συντελώντας στην καλλιέργεια εναλλακτικών τρόπων σκέψης, στις ιδιαίτερες συνθήκες που κλήθηκαν 
να μετέχουν. 
 
Το καλό αποτέλεσμα οφείλεται στην αρωγή όλων όσων κοπίασαν και συντόνισαν τις ενέργειές τους, με αυξημένη 
ευαισθησία στις αξίες και τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλούς και δημιουργικής φοίτησης των μαθητών, για 
την πραγμάτωση γενικών και επιμέρους στόχων, ώστε το σχολείο να ανταποκριθεί υπεύθυνα και στη δυναμική 
των καιρών και στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, συμβάλλοντας στην προώθηση του βέλτιστου εκπαιδευτικού 
αποτελέσματος. 
 
Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στο αξιόλογο εκπαιδευτικό 
προσωπικό, τον Αιδεσιμολογιώτατο Πατέρα Παύλο για τον αποτελεσματικό έλεγχο του παραγόμενου συλλογικού 
έργου «εκ των ένδον», τον Οσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη  Απόστολο Τριφύλλη για την υψηλή εποπτεία και καθο-
δήγηση ως Ιερατικώς Προϊσταμένου και Διευθυντή του Σχολείου και κυρίως την Ι.Α. Θυατείρων και Μ. Βρετανίας, 
στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, για το θεάρεστο ποιμαντικό έργο, που φωτίζει και συντη-
ρεί με τη στήριξή της, υπό τη Σκέπη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
 
Στους αγαπημένους μαθητές, τους τελικούς αποδέκτες του πολύτιμου αγαθού της Ελληνικής Παιδείας, ευχόμαστε 
ο Πανάγαθος Θεός να κατευθύνει τα βήματά τους, ώστε να πορεύονται με αγάπη, υγεία και πρόοδο στη ζωή και 
να φέρουν πάντοτε στην ψυχή τους το μεγαλείο της Πατρίδος μας. Τους αξίζουν  θερμά συγχαρητήρια για τις προ-
σπάθειες και τις κατακτήσεις τους και τους βεβαιώνουμε ότι θα αισθανόμαστε πάντοτε υπερηφάνεια για τις επι-
τυχίες τους. 
 

Η Αν. Συντονίστρια Εκπαίδευσης  
Βασιλική Τσιλογιάννη 
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Χαιρετισμός 
από τον Πρόεδρο της Κοινότητας  

και της Σχολικής Εφορείας 
του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού  

κ. Ανδρέα Η. Ιωάννου 

Η σχολική χρονιά 2020-2021 στάθηκε για όλους μας μια χρονιά δοκιμασίας λόγω της πανδημίας. Η 
Κοινότητά μας βρέθηκε και αυτή στη δίνη του κυκλώνα, υποχρεωμένη είτε να κλείσει τις θύρες του 
Ιερού μας Ναού, είτε να λειτουργήσει σύμφωνα με τους αυστηρούς περιορισμούς της κυβέρνησης. 
 
Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή του ποιμνίου στις λατρευτικές εκδηλώσεις μειώθηκε αισθητά, 
πολλά μυστήρια αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν και τα έσοδα συρρικνώθηκαν, παραμείναμε όρθιοι 
και υπηρετήσαμε τους ανθρώπους μας, φοβούμενοι μόνο τον Θεό. 
 
Κρατήσαμε ανοικτό το σχολείο μας, είτε με φυσική, είτε με ηλεκτρονική διδασκαλία. Θεωρήσαμε 
ότι δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε τους μαθητές και τους γονείς που μας εμπιστεύονται όλα 
αυτά τα χρόνια. Δεν παραλείψαμε καμία από τις υποχρεώσεις μας και βγαίνουμε από αυτή τη δο-
κιμασία υπερήφανοι για το έργο που έγινε από το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Σχο-
λείου μας.  
 
Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια υπομονή και επιμονή, με την ίδια αγάπη και προθυ-
μία, διότι το οφείλουμε και στις γενιές που πέρασαν και στις γενιές που θα έρθουν.  
 
Καλό καλοκαίρι σε όλους και καλή αντάμωση τον Σεπτέμβριο!    
 
 

Ανδρέας Η. Ιωάννου 
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Στο Βόρειο Λονδίνο, στην περιοχή Horn-
sey της Δημαρχίας του Haringey, στη δι-
εύθυνση Wightman Road, London N8 
0LY, βρίσκεται ο μεγαλοπρεπής Ι.Ναός 
του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού.  
 
Στο κέντρο μιας περιοχής, στην οποία 
άνθισε η Ελληνική Παροικία, ο Ναός πο-
λύ σύντομα έγινε φάρος ζωής, Χριστιανι-
κό, πνευματικό και κοινωνικό κέντρο για 
τους απόδημους Έλληνες της περιοχής.  

 
Στο Ναό αυτό, ο Έλληνας (και όχι μόνο) Χριστιανός Ορθόδοξος έρχεται, για να λειτουργηθεί, 
να κοινωνήσει, να γιορτάσει, να βαφτίσει τα παιδιά του, να παντρευτεί, να κάνει τις κηδείες 
και τα μνημόσυνα αγαπημένων του προσώπων.  
 
Εδώ έρχεται, για να χαρεί και να γιορτάσει διάφορες εκδηλώσεις, χρησιμοποιώντας την πα-
ρακείμενη αίθουσα εκδηλώσεων της Κοινότητας. 
 
Στην αυλή του Ναού, ανάμεσα στα πανύψηλα δέντρα, βρίσκεται το επιβλητικό κτίριο, το 
οποίο στεγάζει τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. 
 
Τα Σχολεία, με τη μακρά ιστορία τους, αποτελούν και αυτά την καρδιά της Ελληνικής Παροι-
κίας της περιοχής και μια ανοιχτή αγκαλιά για τα μικρά Ελληνόπουλα (και όχι μόνο) που γε-
μίζουν με ζωντάνια και φωνές τους χώρους του Σχολείου. 
 
Τα Ελληνικά μας Σχολεία συμβάλλουν στη διατήρηση της ορθόδοξης πίστης μας, της ελληνι-
κής μας ταυτότητας, της γλώσσας μας, της ιστορίας και του πολιτισμού, των ηθών και των 
εθίμων μας, της μουσικής και της χορευτικής μας παράδοσης. 
 
Τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία του Αγίου Ιω-
άννου του Βαπτιστού γίνονται με τη σειρά τους 
πνευματικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτι-
στικό κέντρο για γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς 
και γενικότερα την παροικία της περιοχής αυτής 
του Λονδίνου.   
 
 
Ιωάννα Κουμή 
Διευθύντρια Σπουδών 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020-2021 
 
 
 
 
Τα Σχολεία μας, κατά τη σχολική χρονιά 2020–2021, λειτούργησαν ως ακολούθως: 
 
 
Το 1ο Σχολείο, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5:00 μ.μ. – 7:00 μ.μ. 
 
Το 2ο Σχολείο, κάθε Σάββατο πρωί 9:30 π.μ. – 1:30 μ.μ.  
 
Το 3ο Σχολείο, κάθε Σάββατο απόγευμα 2:00 μ.μ. – 5:00 μ.μ.  
 
 
Λειτούργησαν τάξεις για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από αρχάριους και προχωρημένους 
ενήλικες.  
 
 
Κατά τη φετινή, σχολική χρονιά, δυστυχώς, λόγω της πανδημίας δεν είχαμε μαθήματα χορού και 
μουσικής. 
 
Ούτε και σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές πραγματοποιήσαμε ακολουθώντας τις οδηγίες της Βρε-
τανικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  
 
Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα έχουμε την δυνατότητα να ξαναζήσουμε και πάλι τέτοιες εμπειρί-
ες! 
 
Δυστυχώς, φέτος, λόγω της πανδημίας, στα Σχολεία μας φοίτησαν μόλις πάνω από 100 παιδιά και 
ενήλικες, σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές που ο αριθμός ήταν πλέον του διπλάσιου. 
 
 
Λειτουργούσαν τάξεις Νηπιαγωγείου-Προδημοτικής, Α΄ - Στ΄Δημοτικού, τάξεις GCSE, καθώς και A 
Level 1, και τάξεις ενηλίκων.  
 
 
Δίδαξαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκαν στην Κυπριακή και στην Ελλαδική Εκπαιδευτική Αποστο-
λή, ωρομίσθιοι της Κυπριακής, Εκπαιδευτικής Αποστολής και ωρομίσθιοι της ίδιας της Κοινότητας. 
 
 
Το Σχολείο μας είναι επίσης αναγνωρισμένο και ως Εξεταστικό Κέντρο για τα Νέα Ελληνικά (GCSE 
και A Level).  
 
Οι υπεύθυνοι καθηγητές και οι μαθητές εργάστηκαν σκληρά και είμαι σίγουρη ότι και φέτος θα 
επιτύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους όσο και για τα Σχολεία μας. 

 
 
 

Ιωάννα Κουμή 
Διευθύντρια Σπουδών 
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Αρχιμανδρίτης Απόστολος Τριφύλλης (Διευθυντής)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρεσβύτερος Παύλος Γρηγορίου (Οργάνωση / Administration)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννα Κουμή (Διευθύντρια Σπουδών) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
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(Νηπιαγωγείο-Προδημοτική) Σοφία Μίχα 

(Νηπιαγωγείο-Προδημοτική) Μαρία Κανδύλα (μέχρι 15 Μαΐου 2021) 

(Νηπιαγωγείο-Προδημοτική) Στέλλα Κιρτσίδου (από 22 Μαΐου 2021) 

(Α΄ Τάξη) Μαρία Παλαιολόγου (μέχρι 1 Ιουνίου 2021) 

(Α΄ Τάξη) Θανάσης Ζέμπερης (από 8 Ιουνίου 2021) 

(Α’ Προχωρημένη) Μαριάνθη Σταμουλάκη 

(Α’ Προχωρημένη, Βοηθός) Γιώργος Χρήστου (από 12 Ιουνίου 2021) 

(Β΄ Τάξη) Μάγδα Αντωνίου  

(Γ΄ Τάξη) Σταυρούλα Παπαγιαννίδου 

(Δ΄ Τάξη) Τζούλια Μάρκου 

(Ε΄ Τάξη) Ελένη Λαδά 

(Στ’ Τάξη) Σοφία Σιγουρτζίδου 

(GCSE 1) Ουρανία Καραχάλιου (μέχρι 29 Μαΐου 2021) 

(GCSE 1) Ευτέρπη (Έφη) Ευθυμιάδου (από 12 Ιουνίου 2021) 

(GCSE 2) Μαρία Παπαστεργίου 

(A LEVEL 1) Παναγιώτης Κάλλιος      

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟY ΣΑΒΒΑΤΟΥ 
(πρωί 9:30 π.μ. - 1:30 μ.μ.) 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟY ΤΡΙΤΗΣ-ΠΕΜΠΤΗΣ  
(απόγευμα 5:00 μ.μ. - 7:00 μ.μ.) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟY ΣΑΒΒΑΤΟΥ 
(απόγευμα 2:00 μ.μ. -  5:00 μ.μ.) 

(Διευθύντρια Σπουδών) (Τάξη Αρχαρίων Ενηλίκων) Ιωάννα Κουμή 

(Τάξη Προχωρημένων Ενηλίκων) Μαρία Παπαστεργίου 

(Διευθύντρια Σπουδών) (Σύμπλεγμα Τάξεων Δ’, Ε’, Στ’ και Ενισχυτικής) Ιωάννα Κουμή 

(Σύμπλεγμα Νηπιαγωγείου-Προδημοτικής) Μελπομένη Μυρωτή 

(Σύμπλεγμα Α’ & Α’ Προχωρημένη) Χριστίνα Βασιλείου 

(Σύμπλεγμα Β’ & Γ’) Άντρη Καμένου 

(Σύμπλεγμα GCSE 1 & 2) Μαρία Παπαστεργίου 
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Κάνουμε μάθημα και το ευχαριστιόμαστε! 
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Κάιαν Κάρσα, Α’ Τάξη, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί 

Νεφέλη Γρηγορίου, Α’ Τάξη, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί 
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Κάιαν Κάρσα, Α’ Τάξη, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί 
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Νεφέλη Γρηγορίου, Α’ Τάξη, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί 
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Νεφέλη Γρηγορίου, Α’ Τάξη, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί 
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Νεφέλη Γρηγορίου, Α’ Τάξη, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί 
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Νεφέλη Γρηγορίου, Α’ Τάξη, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί 
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Εθνική Επέτειος 1ης Οκτωβρίου 1960 
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Εθνική Επέτειος 28ης Οκτωβρίου 1940 
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Εθνική Επέτειος 28ης Οκτωβρίου 1940 

Α΄ Τάξη, Σάββατο πρωί, 
«Ζήτω το ΟΧΙ» 

Β’ Τάξη, Σάββατο πρωί, 
«Η πατρίδα μου γιορτάζει!» 

Δείτε το Video εδώ: 
https://youtu.be/gImr1uukkXU 

Δείτε το Video εδώ: 
https://youtu.be/vg_4sVY-TDc 

https://youtu.be/gImr1uukkXU
https://youtu.be/vg_4sVY-TDc
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Χριστουγεννιάτικες Εργασίες και Ζωγραφιές 
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Χριστουγεννιάτικες Εργασίες και Ζωγραφιές 

Κάιαν Κάρσα, Α’ Τάξη, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί, 
«Χριστουγεννιάτικο Αλφάβητο» 
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Χριστουγεννιάτικες Εργασίες και Ζωγραφιές 

Κάιαν Κάρσα, Α’ Τάξη, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί, 
«Χριστουγεννιάτικο Αλφάβητο» 

 
Συνέχεια 
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Χριστουγεννιάτικες Εργασίες και Ζωγραφιές 

Κάιαν Κάρσα, Α’ Τάξη, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί, 
«Χριστουγεννιάτικο Αλφάβητο» 

 
Συνέχεια 
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Χριστουγεννιάτικες Εργασίες και Ζωγραφιές 
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Εορτασμός Τριών Ιεραρχών και Ελληνικών Γραμμάτων 
Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας 

Δυστυχώς, φέτος, λόγω της πανδημίας, δεν πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος, επίσημος  Εορτα-

σμός των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων. Τα παιδιά διδάχθηκαν ποιοι ήταν οι 

Τρεις Ιεράρχες και ποια ήταν η συμβολή τους στα ελληνικά γράμματα στις τάξεις τους. Σας παρου-

σιάζουμε κάποιες από τις εργασίες τους προς τιμήν των Αγίων, αλλά, και της παγκόσμιας μέρας 

ελληνικής γλώσσας! 
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

Ta παιδιά των Σχολείων μας τίμησαν τη Γιορτή της Μητέρας ενδο-
τμηματικά. Στο τέλος της μέρας, τα παιδιά χάρισαν στις μητέρες 
και στις γιαγιάδες τους καρτούλες και ζωγραφιές που έφτιαξαν 
τα ίδια, με μια ζεστή αγκαλιά! 

Είσαι η πιο καλή μητέρα. 
Είσαι η πιο γλυκιά μαμά. Πάντα λέω  

σ’ αγαπώ και σου δίνω δύο φιλιά. 

Μ ητέρα... 
 

Μ ανούλα... 
 

Μ αμά... 
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ 

Ta παιδιά των μικρών τάξεων των Σχολείων μας τίμησαν τη Γιορ-
τή του Πατέρα και φέτος. Στο τέλος της μέρας, χάρισαν στους 
μπαμπάδες τους καρτούλες που έφτιαξαν τα ίδια, με μια ζεστή 
αγκαλιά! 

Είσαι ο πιο καλός πατέρας. 

Είσαι ο πιο γλυκός μπαμπάς. Πάντα λέω 

σ’ αγαπώ και σου δίνω δύο φιλιά. 

Π ατέρα... 
 

Π ατερούλη... 
 

Μ παμπά... 
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Είσαι ο πιο καλός πατέρας. 

Είσαι ο πιο γλυκός μπαμπάς. Πάντα λέω 

σ’ αγαπώ και σου δίνω δύο φιλιά. 

Π ατέρα... 
 

Π ατερούλη... 
 

Μ παμπά... 
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Είσαι ο πιο καλός πατέρας. 

Είσαι ο πιο γλυκός μπαμπάς. Πάντα λέω 

σ’ αγαπώ και σου δίνω δύο φιλιά. 

Π ατέρα... 
 

Π ατερούλη... 
 

Μ παμπά... 
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 Εθνικές Επέτειοι 
25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 



 

38 

 

 Εθνικές Επέτειοι 
25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 

Χρήστος Καλτάκης, Α’ Τάξη, Σάββατο πρωί, «25η Μαρτίου» 

Δείτε το Video εδώ: 
https://youtu.be/U7wD51JTjEU 

https://youtu.be/U7wD51JTjEU
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Παρουσίαση Power Point από την Ε’ Τάξη, Σάββατο πρωί 

 Εθνικές Επέτειοι 
25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 
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Εργασίες Α’ Προχωρημένης Τάξης, Σάββατο πρωί 

 Εθνικές Επέτειοι 
25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 
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 Εθνικές Επέτειοι 
25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 

Εργασίες Α’ Προχωρημένης Τάξης, Σάββατο πρωί 

Συνἐχεια 
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 Εθνικές Επέτειοι 
25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 

Εργασίες Α’ Προχωρημένης Τάξης, Σάββατο πρωί 

Συνἐχεια 



 

43 

 

 

 Εθνικές Επέτειοι 
25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 

Εργασία Αλέξανδρου Ζ.,  Δ’ Τάξη, Σάββατο πρωί, 
Παρουσίαση Power Point και 

Αφήγηση Ποιήματος Ιωάννου Πολέμη «Το Κρυφό Σχολειό» 

Δείτε το Video εδώ: 
https://youtu.be/7QXIXEkLnCQ 

https://youtu.be/7QXIXEkLnCQ
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«Χαίρε, Κεχαριτωμένη Μαρία,  
ο Κύριος μετά σου»    

25η Μαρτίου: Πανηγυρισμοί στην Αθήνα - Άμεση μετάδοση 
Ομαδική εργασία από το Σύμπλεγμα Τάξεων 

Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 

Στην εικόνα, βλέπουμε τσολιά πάνω σε μαύρο άλογο. Στη ζώνη του έχει πιστόλι. Κρατάει λάβαρο. 
Υπάρχει και άλλος ένας άντρας πάνω σε άλογο. Φοράει στρατιωτικά ρούχα. Δεν ξέρουμε, γιατί εί-
ναι και αυτός εκεί. Ίσως, γιατί γιορτάζει όλη η Ελλάδα σήμερα!Φοράνε και οι δύο μάσκες, γιατί 
υπάρχει και στην Ελλάδα κορωνοϊός! 

Στην εικόνα, βλέπουμε μια γυναίκα ντυμένη με παραδοσιακή στολή. Έχει κι αυτή πιστόλι στη ζώνη 
της και είναι πάνω σε άλογο. Δεν ξέρουμε γιατί είναι κι αυτή στην παρέλαση. Ίσως, γιατί οι Έλληνες 
θέλουν να τιμήσουν και τις γυναίκες που πήραν μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Στην τάξη μας, 
μάθαμε για  τη Μαντώ Μαυρογένους και τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα! Όμως, υπήρχαν και πολ-
λές άλλες γυναίκες που πολέμησαν! 
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Υπεραιωνόβια δέντρα της Ελληνικής Επανάστασης 
 

Σύμπλεγμα Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής,  
Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 

Πολλά δέντρα στην Ελλάδα υπάρχουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Κάποια ζουν ε-
δώ και χιλιάδες, όπως είναι η ελιά στις Άνω Βούβες στην Κρήτη. Είναι 3000 με 5000 
χρόνων κι «έζησε» την Ελληνική Επανάσταση!!! 

Οι ρίζες της βρίσκονται κάτω από τη γη. Ο κορμός του δέντρου αυτού είναι τεράστιος! 
Τα κλαδιά 

Τα φύλλα και οι καρποί  

Η ελιά αυτή ακόμα και σήμερα παράγει καρπούς, δηλαδή, ελιές! 

Όπως η ελιά χρειάζεται νερό, για να ζήσει, έτσι κι εμείς χρειαζόμαστε την αγάπη στην πα-
τρίδα και στον Χριστό, για να ζήσουμε! 
 
Όπως η ελιά δίνει καρπούς, όταν πίνει νερό, έτσι και οι ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης 
πολέμησαν για την πατρίδα και την ελευθερία μας, γιατί έπιναν το αθάνατο νερό της αγά-
πης στην πατρίδα και το Θεό! 
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Υπεραιωνόβια δέντρα της Ελληνικής Επανάστασης 
 

Σύμπλεγμα Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής,  
Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 

Διάλογος μεταξύ ηρώων και ηρωίδων της Επανάστασης! 

Οι ήρωες κάθονται κάτω από ένα πολύ μεγάλο δέντρο στην Πελοπόννησο. Ξαφνικά, ένας 

βλέπει Οθωμανούς να πλησιάζουν! 

 

«Καπετάν-Γιώργη, έρχονται εχθροί! Στα όπλα!» 

 

«Παλληκάρια μου, ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε για την πατρίδα και την ελευθερία μας! 

Θάρρος και δύναμη! Πίστη στο Θεό! Αυτός θα μας βοηθήσει!» 

 

«Κι εγώ, πατέρα, με την αδελφή μου τη  Μαντώ, θα γεμίζουμε τα καριοφίλια σας μπα-

ρούτι!» 

 

«Μπράβο, Μπουμπουλίνα μου, αυτό να κάνετε!» 

 

«Ο Θεός μαζί μας!» 
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ΖΗΤΩ Η 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ! 
ΖΗΤΩ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. 

 
Ομαδική εργασία - παρουσίαση των παιδιών του Συμπλέγματος 

Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πορείες-διαδηλώσεις παιδιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Βρετανοί στρατιώτες σταματούν τις διαδηλώσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έλεγχοι Βρετανών στρατιωτών 
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ΖΗΤΩ Η 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ! 
ΖΗΤΩ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. 

 
Ομαδική εργασία - παρουσίαση των παιδιών του Συμπλέγματος 

Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 
Συνέχεια 

 
 

Ήρωες που Απαγχονίστηκαν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μιχαλάκης Καραολής, Ανδρέας Δημητρίου, Ιάκωβος Πατάτσος, Ανδρέας Ζάκος, 
Χαρίλαος Μιχαήλ, Στέλιος Μαυρομάτης, Ανδρέας Παναγίδης, Μιχαήλ Κουτσόφτας, 

Ευαγόρας Παλληκαρίδης 
 
 

Φυλακισμένα Μνήματα 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Οι Βρετανοί έθαψαν όσους απαγχόνισαν στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας. 
Σήμερα, ο χώρος ονομάζεται Φυλακισμένα Μνήματα προς τιμήν των ηρώων αυτών. 
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ΖΗΤΩ Η 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ! 
ΖΗΤΩ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. 

 
Ομαδική εργασία - παρουσίαση των παιδιών του Συμπλέγματος 

Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 
Συνέχεια 

 
Ήρωες αχυρώνα Λιοπετρίου 

Τι έγραψαν εφημερίδες της εποχής 
 

 
 
 
                                   
 
 

Ο αχυρώνας 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι ήρωες του αχυρώνα του Λιοπετρίου 

 
 
 
 
 
 
 
Ανδρέας Κάρυος, Φώτης Πίττας, Ηλίας Παπακυριακού, Χρίστος Σαμαράς 

 
 

Κρατητήρια  
 
 
 
 
 
 

Όσους αγωνιστές έπιαναν οι Βρετανοί τους φυλάκιζαν σε κρατητήρια. 
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Για άλλη μία χρονιά, φέτος, πραγματοποιήθηκε με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπι-
σκόπου Θυατείρων και Μ.Βρεταννίας καθώς και την παρουία σπουδαίων προσώπων, ο ετή-
σιος Παμπαροικιακός Εορτασμός των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απρι-
λίου. 
 
Το Σχολείο του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού συμμετείχε στον Εορτασμό την απαγγελία του 
σπουδαίου ποιήματος "Κρυφό Σχολειό" του Ιωάννη Πολέμη, από τον μαθητή μας Νικόλα Ζ.  
 
Ο Νικολας μας έκανε υπερήφανους με την καθαρή απαγγελία του και μας γέμισε εικόνες 
ζωντανές από το Κρυφό Σχολειό, αυτή την εποχή ειδικά, κατά την οποία και ο Εορτασμός 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας, και τον ευχαριστούμε πολύ! 
 
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους παράγοντες και φορείς οργάνωσης του 
Παμπαροικιακού Εορτασμού στο πρόσωπο του Κυρίου Μιχάλη Έλληνα, ο οποίος πάντοτε 
στηρίζει το Σχολείο και την Κοινότητά μας. 
 
Δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/70HZrKoVYzI  

Νικόλαος Ζ., GCSE 2, Σάββατο πρωί, 
«Κρυφό Σχολειό» του Ιωάννη Πολέμη 

https://youtu.be/70HZrKoVYzI
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Καλή Σαρακοστή! 
 

Εσπερινός της Συγχωρήσεως 

Την Κυριακή της Τυρηνής, στις 14 Μαρτίου 2021, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 

Βρεταννίας, κ. κ. Νικήτας, επισκέφθηκε τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού και τέλεσε 

μαζί με τους Ιερείς μας τον Εσπερινό της Συγχωρήσεως. Παρούσα ήταν η Διευθύντρια Σπου-

δών, κ. Ιωάννα Κουμή, κάποια από τα παιδιά του Σχολείου καθώς και ο Πρόεδρος της Σχολι-

κής Εφορείας, κύριος Ανδρέας Ιωάννου.  

Οι φωτογραφίες είναι από την σελίδα της Αρχιεπισκοπής στο Facebook, αλλά, και από αυτές 

που βγάλαμε εμείς εκείνο το απόγευμα. 
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Ελληνικό Πάσχα στο Λονδίνο:  
Μεγαλώνοντας στην παροικία  

 

της Θεοδώρας Παναγιώτου, A Level 1, Σάββατο πρωί 
 
 
Το Πάσχα για πολλούς πιστούς της ορθοδοξίας είναι το πιο σημαντικό γεγονός  της χρονιάς, όχι 
μόνο λόγω της θρησκευτικής του σημασίας αλλά και διότι έχει πολλές παραδόσεις που μας βοη-
θούν να συνδεθούμε με τον τόπο καταγωγής μας και τις ρίζες μας. Ζώντας στο βόρειο Λονδίνο 
νιώθω αρκετά τυχερή, διότι στην περιοχή υπάρχει μια μεγάλη ελληνική και ελληνοκυπριακή κοι-
νότητα. Αυτό σημαίνει ότι περιβάλλομαι από τον ελληνικό πολιτισμό και τα έθιμα μας γεγονός 
που έχεις διαμορφώσει την ταυτότητα μου. 
 
Κάθε Λαμπρή ανυπομονώ να πάω στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού μου γιατί, από τότε που 
μπορώ να θυμηθώ, κάνουν πολλά πασχαλινά έθιμα και  μου αρέσει να συμμετέχω στις προετοι-
μασίες μαζί τους. Έχω πολλές αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία όπως το βάψιμο των αυγών 
με την γιαγιά μου και την ξαδέλφη μου την μεγάλη Πέμπτη ή τον παππού μου, τον θείο και τον 
μπαμπά μου που φτιάχνουν σούβλα του Κυριακή του Πάσχα. Το αγαπημένο μου κομμάτι στο Πά-
σχα ήταν πάντα το τσούγκρισμα των αυγών στο πασχαλινό δείπνο μεγαλώνοντας, έμαθα να εκτι-
μώ και τα υπόλοιπα θρησκευτικά  έθιμα  της γιορτής. Για παράδειγμα το στολισμό του Επιταφίου 
στην Μεγάλη Παρασκευή, και το χτύπημα των στασιδιών το Μεγάλο Σάββατο. Αυτά τα έθιμα με 
βοηθούν να νιώσω εντονότερα την γιορτή της Αναστάσεως  αλλά και να κατανοήσω το νόημα της. 
Ελπίζω ότι όταν θα ενηλικιωθώ θα συνεχίσω αυτά τα έθιμα και θα φτιάχνω τις δικές μου φλαού-
νες και τα κουλουράκια με την οικογένεια μου όπως κάνει η γιαγιά μου. 
 
Πιστεύω ότι αυτά τα πασχαλινά έθιμα είναι πολύ σημαντικά για την οικογένειά μου γιατί έχουμε 
πολλές αναμνήσεις από το Πάσχα όλα αυτά τα χρόνια και μας φέρνουν πιο κοντά όχι μόνο ως οι-
κογένεια αλλά και ως κοινότητα, καθώς οι παλαιότεροι μας μεταδίδουν τα βιώματα τους από την 
πατρίδα. Προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα το γεγονός πως γνωρίζω  ότι όπου κι αν ζω, είμαι ακό-
μα σε θέση να γιορτάσω το Πάσχα όπως κάνει η οικογένειά μου στην Κύπρο και ότι έχω μια κοινή 
εμπειρία με όλες τις ελληνικές οικογένειες σε όλο τον κόσμο. Όταν έχω τη δική μου οικογένεια θα 
προσπαθήσω να συνεχίσω αυτές τις παραδόσεις και τα έθιμα που μου έχουν διδάξει οι γονείς και 
οι παππούδες μου. Με αυτό τον τρόπο θα προσπαθήσω να μεταδώσω στα παιδιά μου τις παραδό-
σεις μας και έτσι να συνεισφέρω με αυτό τον τρόπο στην διατήρηση ενός τμήματος του πολιτι-
σμού μας εδώ στην παροικία του Λονδίνου.  
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Πώς γιόρτασα το Πάσχα 
 
 
 
Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Είναι σίγουρα η πιο σημαντική 
γιορτή των ορθοδόξων. Γιορτάζουμε το Πάσχα ως εορτασμό της ζωής και την ανάστασης 
του Χριστού , ο οποίος κατέκτησε τον θάνατο. 
 
 Φέτος γιορτάσαμε το Πάσχα πηγαίνοντας στο σπίτι της γιαγιάς μας. Η γιαγιά μας έβαψε 
κόκκινα αυγά, έκανε φλαούνες και κάναμε σούβλα. Εγώ και η οικογένειά μου διασκεδάσα-
με. Μαζί με τα αδέρφια μου και τα ξαδέρφια μου παίξαμε πολλά παιχνίδια και γελάσαμε 
πολύ. Πραγματικά διασκεδάσαμε τσουγγρίζοντας κόκκινα αυγά που συμβολίζουν το αίμα 
του Χριστού. 
 
Πέρασα πολύ όμορφα το Πάσχα και γιορτάσαμε με την οικογένειά μου την ανάσταση του 
Χριστού. 
 

Ελίσσια Τάνερ, ΣΤ’ Τάξη, Σάββατο πρωί 
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Φτιάξαμε τσουρέκια! 

Φτιάξαμε φλαούνες και αυκωτές! 

Βάψαμε κόκκινα αυγά και τα τσουγκρίσαμε! 
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Γ’ Τάξη, Σάββατο πρωί 
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Γ’ Τάξη, Σάββατο πρωί 
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Γ’ Τάξη, Σάββατο πρωί 
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Το αγαπημένο μου μέρος 
 
Υπάρχουν πολλά μέρη στη Γη που μού αρέσουν, αλλά, το αγαπημένο μου είναι τα βουνά στην Κύ-
προ. Λατρεύω τα βουνά στην Κύπρο, επειδή έχουν υπέροχη θέα και εκεί μπορούμε να κάνουμε 
πολλές δραστηριότητες.  
 
Όταν πήγαμε πέρσυ το καλοκαίρι, επισκεφθήκαμε ένα  καταπληκτικό πάρκο και είδα πολλά άγρια 
ζώα. Ήταν υπέροχα και η φύση πολύ όμορφη. 
 
Συνοψίζοντας θεωρώ πως τα βουνά στην Κύπρο είναι το αγαπημένο μου μέρος, γιατί εκεί όλα εί-
ναι πολύ όμορφα. 
 

Αντώνης Χρυσαφιάδης, 
ΣΤ’ Τάξη, Σάββατο πρωί 

 

Διαδικτυακά και δια ζώσης μαθήματα 
 
Φέτος, όπως και πέρσυ, είναι περίεργη η χρονιά, γιατί έχουμε πανδημία. Μετά τις διακοπές των 
Χριστουγέννων, ξεκινήσαμε διαδικτυακά μαθήματα για σχεδόν τρεις μήνες. 
 
Πριν μια βδομάδα το ελληνικό μου Σχολείο άνοιξε ξανά για δια ζώσης μαθήματα. Κατά τη γνώμη 
μου, αυτό είναι καλό, γιατί τα μαθήματα μέσω Zoom ήταν κουραστικά και βαρετά.  
 
Ήταν κουραστικά, γιατί είναι δύσκολο να κάνουμε μάθημα μέσα από την οθόνη ενός υπολογιστή. 
Ήταν και βαρετά, γιατί δεν έβλεπα τους φίλους μου. 
 
Αντίθετα, τώρα που ξαναήρθαμε στο Σχολείο, χαίρομαι, γιατί βλέπω τους φίλους και τις φίλες μου 
από κοντά, μιλάμε, γελάμε και παίζουμε στα διαλείμματα. Κάνουμε μάθημα στην τάξη και έχουμε 
τη δασκάλα μας κοντά μας! Γενικά, κοινωνικοποιούμαστε, ενώ μαθαίνουμε ελληνικά! 
 
Προτιμώ τα δια ζώσης μαθήματα και χαίρομαι πολύ που τα ξεκινήσαμε ξανά! 
 

Αθηνά Κέττιρος, 
ΣΤ’ Τάξη, Σάββατο πρωί 
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Εμμανουήλ Τσάρκας, 
Σύμπλεγμα Τάξεων Δ’, Ε’, ΣΤ’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 
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Έκθεση 2: Αναπτύξτε τα δύο ακόλουθα θέματα γράφοντας ένα σύ-
ντομο άρθρο για το κάθε ένα. Κύπρος ή μια περιοχή της Ελλάδας 
(Πελοπόννησος, Μακεδονία, Ήπειρος, Κρήτη) 
 
α. Περίγραψε με συγκεκριμένα παραδείγματα σημαντικά μνημεία 
και μουσεία. Σχολίασε τη σημασία τους για την περιοχή που μελέτη-
σες. (250 – 350 λέξεις)  
 
β. Περίγραψε τις πιο σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πε-
ριοχή που μελέτησες. Ποια είναι η σημασία τους για την κοινωνία 
της περιοχής; (250 – 230 λέξεις) 
 

Θεοδώρα Παναγιώτου, A Level 1, Σάββατο πρωί 
 
 
 
 
Έκθεση: 
 
Η Κεφαλονιά είναι ένα νησί δυτικά της Ελλάδας, στο Ιόνιο Πέλαγος, και η πρωτεύουσα 
είναι το Αργοστόλι. Το νησί είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Πα-
ξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος και Κύθηρα) στην Ελλάδα. Η Κεφαλονιά είναι 
γνωστή για τους αμμώδεις όρμους, τα ξηρά τοπία και τις οδοντωτές ακτές. Τα τελευταία 
χρόνια ο τουρισμός έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω της καθαρής θάλασσας, των κρυμμέ-
νων όρμων, των σπηλαίων, των γραφικών χωριών και της εκπληκτικής θέας που επιτρέ-
πουν στους τουρίστες να συνδυάσουν τη χαλάρωση καθώς και να ανακαλύψουν την ι-
στορία του νησιού.  
 
Ένα μνημείο στην Κεφαλονιά που είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό είναι το σπήλαιο της 
Μελισσάνης. Είναι λίγο έξω από τη Σάμη και είναι ένα από τα ομορφότερα μέρη που 
μπορούν να επισκεφθούν οι τουρίστες. Αυτό που είναι τόσο εκπληκτικό σε αυτό το σπή-
λαιο είναι ότι υπάρχει μια λίμνη μέσα σε αυτό και περιβάλλεται από δέντρα και ένα δά-
σος. Το σπήλαιο αποτελείται από δύο "αίθουσες", στη μία εκ των οποίων η οροφή του 
σπηλαίου κατέρρευσε πριν από αιώνες. Αυτό επιτρέπει στο φως του ήλιου να εισέρχεται 
και φωτίζει το τιρκουάζ νερό δημιουργώντας μία μαγική ατμόσφαιρα. 
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Συνέχεια 
 
 
 

Έκθεση: 
 
Ένα άλλο μνημείο σημαντικό για την Κεφαλονιά είναι η Μονή Αγίου Γεράσιμου. 
Ο Αγιος Γεράσιμος είναι ο προστάτης άγιος της Κεφαλονιάς. Αφού ταξίδεψε για 
πολλά χρόνια, έφτασε στην Κεφαλονιά και πέθανε εκεί στις 15 Αυγούστου 1579. 
Είχε ανακηρυχθεί άγιος το 1622. Το 1560 ίδρυσε μοναστήρι στην κοιλάδα των 
Ομαλών, το οποίο έχει ανακατασκευαστεί και συντηρηθεί τις τελευταίες δεκαετί-
ες. Κάτω από το μοναστήρι υπάρχει μια σπηλιά που ήταν το ασκητήριο του αγί-
ου. Το μοναστήρι είναι ιερό προσκύνημα στην Κεφαλονιά που έχει πολλούς επι-
σκέπτες. Τα λείψανά του φυλάσσονται εκεί καθώς και τα κειμήλια του. Ο Αγιος 
Γεράσιμος ήταν γνωστός για την ικανότητά του να θεραπεύει άτομα με ψυχικές 
ασθένειες. 
 
Ένα επιπλέον μνημείο στην Κεφαλονιά είναι ο φάρος του Αγίου Θεοδώρου. Βρί-
σκεται σε μια τεχνητή χερσόνησο κοντά στο Αργοστόλι. Χτίστηκε το 1828 από τον 
Charles Napier που ήταν ο Βρετανός κυβερνήτης  στο νησί εκείνη την εποχή. Δυ-
στυχώς, το 1953, όταν ο σεισμός έπληξε την Κεφαλονιά ο φάρος καταστράφηκε. 
Ωστόσο ανοικοδομήθηκε το 1960 από έναν τοπικό αρχιτέκτονα. Ο φάρος λει-
τουργεί σήμερα και αποτελεί ένα από τα ρομαντικότερα σημεία του νησιού και 
γι’ αυτό τον επισκέπτονται συχνά τα ερωτευμένα ζευγάρια. 
 
Η Κεφαλονιά μπορεί να είναι μόνο ένα νησί αλλά είναι γεμάτο πολισμό. Από τα 
λιμάνια και τις σπηλιές, μέχρι τα θέατρα και τα ιστορικά μνημεία υπάρχουν πολ-
λά να δείτε και να κάνετε στο νησί. Φεστιβάλ και αθλητικές εκδηλώσεις πραγμα-
τοποιούνται όλο το χρόνο, ωστόσο, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματο-
ποιούνται οι περισσότερες εκδηλώσεις. 
 
Ένα σημαντικό γεγονός στην Κεφαλονιά πραγματοποιείται στις 16 Αυγούστου.. 
Είναι το πανηγύρι του Αγίου Γερασίμου, προστάτη του νησιού. Πολλοί άνθρωποι 
επισκέπτονται το μοναστήρι του σε προσκύνημα όπου μπορούν να επισκεφθούν 
το σώμα που διατηρείται αναλλοίωτο από θεία χάρη όπως αναφέρει η παράδο-
ση. Μια Θεία Λειτουργία λαμβάνει χώρα επίσης στο σπήλαιο αφιερωμένο σε αυ-
τόν στη Λάσση. Η γιορτή για τους Κεφαλλονίτες είναι σημαντική καθώς συγκε-
ντρώνονται για να τιμήσουν μια σημαντική θρησκευτική φιγούρα. 
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Συνέχεια 
 
 
 

Έκθεση: 
 
Μία ακόμα εκδήλωση που πραγματοποιείται στην Κεφαλονιά είναι το Διεθνές 
Μουσικό Φεστιβάλ. Συμβαίνει κάθε χρόνο στο Αργοστόλι στο τέλος του Αυγού-
στου. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φεστιβάλ  του νησιού και φιλοξενεί συναυ-
λίες με αρκετούς σύγχρονους Έλληνες αλλά και ξένους μουσικούς σε διάφορα 
μέρη της πόλης. πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και έτσι 
προσελκύει πολλούς τουρίστες που ενισχύουν την οικονομία του νησιού, επιτρέ-
ποντας στα εστιατόρια, τα καταλύματα και τα καταστήματα του νησιού να επω-
φεληθούν από αυτό. 
 
Εκδηλώσεις και φεστιβάλ όπως αυτά είναι σημαντικά για τον ελληνικό πολιτισμό 
καθώς μας βοηθούν να ενωθούμε για να γιορτάσουμε τη θρησκεία μας καθώς 
και το τοπικό μας πολιτισμό. Συχνά σε αυτές τις συγκεντρώσεις μπορείς να συνα-
ντήσεις ανθρώπους που έρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά και ξενι-
τεμένους Κεφαλλονίτες να επιστρέφουν στην Κεφαλονιά, λόγω αυτών των γεγο-
νότων και διότι έχουν την ανάγκη να νιώσουν συνδεδεμένοι με τα έθιμα και τις 
παραδόσεις του τόπου τους. Αυτό οφείλεται είτε στις εμπειρίες που είχαν στον 
παρελθόν στο νησί είτε στο γεγονός ότι η οικογένειά τους προέρχεται από εκεί. 
Είναι σημαντικό να συνεχίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις και παραδόσεις που τι-
μούν τον ελληνικό πολιτισμό  ώστε παραμείνουμε συνδεδεμένοι με τις ρίζες μας 
και τους προγόνους μας.                                         
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Το να νιώθει κάποιος Έλληνας, και μάλιστα του εξωτερικού, δεν μπορεί να οριστεί ευκολά σε λίγες 
προτάσεις. Αυτές οι δυο λέξεις έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερι-
κό. Αυτό συμβαίνει, επειδή είναι σημαντικό για αυτούς να διατηρήσουν την σύνδεση με τις ρίζες 
τους και για να διασφαλιστεί η επαφή με τον πολιτισμός τους. Υπάρχουν πολλά συστατικά που 
συμβάλλουν στην έννοια της Ελληνικότητας όπως η οικογένεια, η γλώσσα, η κουζίνα, οι γιορτές 
και η Θρησκεία.  
 
Οποιοσδήποτε Έλληνας θα μας πει ότι η οικογένεια είναι το κέντρο της ζωής του. Αυτό μπορώ να 
το επιβεβαιώσω και από την προσωπική μου εμπειρία. Οι περισσότερες αναμνήσεις μου από την 
παιδική μου ηλικία προέρχονται από το κυριακάτικο, οικογενειακό τραπέζι ή περιλαμβάνουν θείες 
να συζητούν για όλα τα μυστικά της οικογένειας, και όμως, αυτές οι συνήθειες είναι που κρατούν 
την οικογένεια ενωμένη. 
 
Τα περισσότερα έθιμα έχουν να κάνουν με την οικογένεια και φυσικά το φαγητό, το οποίο παίζει 
κεντρικό ρολό είτε είναι το φαγητό της γιαγιάς είτε η σούβλα που θα κάνει ο παππούς. Γιορτές 
όπως το Πάσχα έχουν τις δίκες τους σπεσιαλιτέ και τα δικά τους έθιμα. Πολλές φορές η κάθε οικο-
γένεια έχει και δικές της παραδόσεις. Αλλά οι γιορτές δεν είναι μόνο φαγητό. Για εμάς τους 
Έλληνες ομογενείς αυτές οι γιορτές είναι ευκαιρία για να μαζευτούμε στην εκκλησιά και να τιμή-
σουμε τα έθιμα μας και τις παραδόσεις μας. Επίσης, είναι ευκαιρία να ενωθούμε ως κοινότητα και 
αυτό τονίζει το αίσθημα του χαρακτήρα του Ελληνισμού.  
 
Η ελληνική γλώσσα επίσης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της Ελληνικότητας και συνδετικό κρίκο 
της ομογένειας με την πατρίδα με πολλά παράλληλα οφέλη. Από μικρή ηλικία, πηγαίνω στο ελλη-
νικό σχολείο, για να μάθω την γλώσσα, και έχω βελτιωθεί σε αυτήν. Αυτό μου έχει δώσει την ικα-
νότητα να κατανοώ την αγγλική γλώσσα καλύτερα, όταν συναντώ σύνθετες λέξεις και εκφράσεις. 
Για παράδειγμα, σε μαθήματα, όπως η Γεωμετρία ή η Φυσική, γνωρίζοντας Ελληνικά, μπορώ να 
κατανοήσω καλύτερα την ορολογία, όταν αυτό είναι δύσκολο για τους άλλους. Ένας από τους λό-
γους που αγαπώ την ελληνική γλώσσα είναι το ότι μου επιτρέπει να συνεννοούμαι με τους παπ-
πούδες μου και την οικογένεια μου στην Κύπρο, επειδή δεν καταλαβαίνουν αγγλικά.  
 
Καταλαβαίνοντας ελληνικά μου δίνεται η δυνατότητα να εκτιμήσω σε μεγαλύτερο βαθμό την ελλη-
νική κουλτούρα και τέχνη, όπως την μουσική και τις ταινίες. Αυτό μου δημιουργεί ένα αίσθημα 
περηφάνειας, γιατί με κάνει να νιώθω περισσότερο Ελληνίδα.  
 
 

Θεοδώρα Παναγιώτου, A Level 1, Σάββατο πρωί  

Τι σημαίνει η φράση «Είμαι Έλληνας» 
για τους Έλληνες ομογενείς τοu εξωτερικού;  
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Project: Καταγωγή 
Α’ Τάξη, Σάββατο πρωί 
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Project: Καταγωγή 
Α’ Προχωρημένη Τάξη, Σάββατο πρωί 
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Project: Καταγωγή 
Α’ Προχωρημένη Τάξη, Σάββατο πρωί, 

Συνέχεια 
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Project: Καταγωγή 
Α’ Προχωρημένη Τάξη, Σάββατο πρωί, 

Συνέχεια 
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Project: Καταγωγή 
Α’ Προχωρημένη Τάξη, Σάββατο πρωί, 

Συνέχεια 
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Project: Καταγωγή 
Α’ Προχωρημένη Τάξη, Σάββατο πρωί, 

Συνέχεια 
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Project: Καταγωγή 

Βαλεντίνα Παντελή και Μέλανη Κωνσταντίνου, Β’ Τάξη, Σάββατο πρωί 
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Project: Καταγωγή 

Κλαούντιο Σπαχάι,  
Σύμπλεγμα Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 
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Project: Καταγωγή 

Κλαούντιο Σπαχάι,  
Σύμπλεγμα Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 

Συνέχεια 
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Project: Καταγωγή 

Κλαούντιο Σπαχάι,  
Σύμπλεγμα Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 

Συνέχεια 
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Project: Καταγωγή 

Κλαούντιο Σπαχάι,  
Σύμπλεγμα Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 

Συνέχεια 
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Project: Καταγωγή 

Κλαούντιο Σπαχάι,  
Σύμπλεγμα Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 

Συνέχεια 
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Project: Καταγωγή 

Κλαούντιο Σπαχάι,  
Σύμπλεγμα Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 

Συνέχεια 
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Project: Καταγωγή 
Συνέχεια 

Κλαούντιο Σπαχάι,  
Σύμπλεγμα Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 
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Project: Καταγωγή 

Κλαούντιο Σπαχάι,  
Σύμπλεγμα Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 

Συνέχεια 
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Β’ Tάξη, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 

Project: Καταγωγή 
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Αλέξανδρος Ζ., Δ’ Τάξη, Σάββατο πρωί 

Project: Θεοί του Ολύμπου 
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Η εργασία ετοιμάστηκε 

κατά τα διαδικτυακά μαθήματα. 

Project: Θεοί του Ολύμπου 
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Η εργασία ετοιμάστηκε 

κατά τα διαδικτυακά μαθήματα. 

Project: Θεοί του Ολύμπου 
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Αλέξανδρος Ζ., Δ’ Τάξη, Σάββατο πρωί 

Project: Θεοί του Ολύμπου 
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Σοφία Ψαθοπούλου, 
Σύμπλεγμα Τάξεων Δ’, Ε’, ΣT’ και Ενισχυτικής, Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 

Η  Θεά Αθηνά 

Project: Θεοί του Ολύμπου 



 

89 

 

Ιωάννα  Χαραλάμπου, Δ’ Tάξη, Σάββατο πρωί 

Άγαλμα Αφροδίτης της Κνίδου 

Project: Θεοί του Ολύμπου 

Η  Θεά Αφροδίτη 



 

90 

 

Project: Ελληνική Μυθολογία 
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Project: Ελληνική Μυθολογία 
Συνέχεια 
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Project: Ελληνική Μυθολογία 
Συνέχεια 
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Project: Ελληνική Μυθολογία 
Συνέχεια 
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Project: Ελληνική Μυθολογία 
Συνέχεια 
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Οι Άθλοι του Ηρακλή 
Αλέξανδρος Ζ., Δ’ Τάξη, Σάββατο πρωί 

Project: Ελληνική Μυθολογία 
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Project: Ελληνική Μυθολογία 
Συνέχεια 
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Ο Mύθος της Περσεφόνης 
Ομαδική εργασία από την Γ’ Τάξη, Σάββατο πρωί 

Ο Ηρακλής! 
Χρήστος Καλτάκης, Α’ Tάξη, Σάββατο πρωί 

Project: Ελληνική Μυθολογία 
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 Αλέξανδρος Ζ., Δ’ Τάξη, Σάββατο πρωί 

Δ’ και Ε’ Τάξεις, Σάββατο πρωί, 
Κωστή Παλαμά «Το καλοκαίρι», στη νοηματική γλώσσα!!! 
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Κωστή Παλαμά, «Το καλοκαίρι» στη νοηματική γλώσσα!!! 

Δείτε το Video εδώ: 
https://youtu.be/ziwdytDG3KY 

Δ’ και Ε’ Τάξεις, Σάββατο πρωί, 

https://youtu.be/ziwdytDG3KY
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Νηπιαγωγείο και Προδημοτική, Σἀββατο πρωί, Κατασκευές 

Πω πω!!!! Μύρισε καρπούζι!!! 

Απαγγελία Ποιήματος «Ήρθε πάλι καλοκαίρι» και Κατασκευές 

Α’ Τάξη, Σάββατο πρωί 

Καραβάκι μου, ξεκίνα! 

Ακούστε την απαγγελία του ποιήματος εδώ: 
https://youtu.be/sX_DBUFxJqY 

https://youtu.be/sX_DBUFxJqY
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Λεμεσός!!!  
Λέων Χαραλάμπους, Α’ Προχωρημένη Τάξη, Σάββατο πρωί 
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Α’ Προχωρημένη Τάξη, Σάββατο πρωί 
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Β’ Τάξη, Σάββατο πρωί 
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας 

Β΄ Τάξη,  Σάββατο πρωί, 
«Εις τον αφρό της θάλασσας» 

Β’ Τάξη, Σάββατο πρωί, 
«Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» 

Δείτε το Video εδώ: 
https://youtu.be/9czIc2tqNOk 

Δείτε το Video εδώ: 
https://youtu.be/663PCAXAdKY 

https://youtu.be/9czIc2tqNOk
https://youtu.be/663PCAXAdKY


 

104 

 

Γ’ Τάξη, Σάββατο πρωί 
Κατασκευές: Καλό καλοκαίρι! 
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Δ’ και Ε’ Τάξεις,  Σάββατο πρωί 
Κατασκευές: Γλυκό καλοκαιράκι! 
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ΣΤ’ Τάξη, Σάββατο πρωί, 
«Θάλασσα κι αλμυρό νερό» 
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Εθνικός Ύμνος 
Νεφέλη Γρηγορίου 

Α’ Τάξη, Τρίτη-Πέμπτη Απόγευμα και Σάββατο πρωί 

Δείτε το Video εδώ: 
https://youtu.be/xvuALt9wB7g 

https://youtu.be/xvuALt9wB7g
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