
2012-2013               
 

 
 
 
 

 Μαθητικές Φωνές 
     
  
  
  
  

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
2015-2016 

              

 

             
Τεύχος 16 

 

 
 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 



   ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ          2 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

Έτος Ιδρύσεως 1922 
 

Το Σχολείο της Αγίας Σοφίας περιλαµβάνει τάξεις Νηπιαγωγείου, Δηµοτικού, GCSE και 
ALevel και λειτουργεί κάθε Σάββατο από 9:30 π.µ. έως 1:15 µ.µ. 

 
Διδάσκονται: 

Ελληνική Γλώσσα, Θρησκευτικά, στοιχεία Ελληνικής Ιστορίας, Γεωγραφίας, Μουσικής, και 
Ελληνικοί χοροί. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

 
Διεύθυνση: 

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

Τηλεφωνα: 
 

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

Ταχ. Δ/νση: 
 

Greek Cathedral 
Moscow Road 
London  
W2 4LQ 

 
MISSION 

 
 The aim of the school is to provide once a week education in Greek language, culture, 
Orthodoxy, and History, with a view to encouraging pupils to work towards an eventual A-
Level in Modern Greek or equivalent. The School is open to all children regardless of origin. 
 The school has its origins in the Greek Cathedral of St. Sophia and thus has a tradition 
of charitable assistance to a significant proportion of its students. A number of bursaries are 
always available upon application, administered by the person(s) designated by the 
Governors from time to time. In this way the School performs a public benefit while fulfilling 
its educational and cultural aims. 
 

BENEFACTORS: C. M. Lemos Foundation, Anonymous (2) 
MAJOR DONORS: The Lyras Family Chartitable Trust, Anonymous (2) 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

 
 
 

 
ΜΕΛΗ 

Πανοσ/τος Αρχιµ. Θ. Μπακάλης 
Β. Γουλανδρής 
Μ. Ληµνιού 

Μ. Νικολοπούλου 
Ν. Παλαιοκρασσάς 
Μ. Παπαδάκης 
Π. Πουλµέντης 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

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

 
 
 
 
 

ΒΟΗΘΟΙ: 
Π. Αθανασίου 

Γ. Καλογεροπούλου 
Σ. Λαζαρίδου 
Μ. Μπαρδάνη 
Τ. Μολιού 
Τ. Παυλίδου 
Α. Ταπάκκη 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ 
 

Δρ. Κ. Αθανασιάδης 
Β. Γιαµαίου 

 Δρ. Ι. Γιανναδάκη 
Δρ. Α. Γκοράτσα 

              Μ. Κορωνίδου 
I. Μενεγάτου 
Ε. Μουράτογλου 
Ε. Νεράντζη 
Δ. Π. Νικήτα 

Μ. Παπαστεργίου 
Ε. Πεχλιβάνη 
Β. Σάκκος 
Δ. Στούπη 
Μ. Τζήµα 
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 

 



   ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ          3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
	   Πολύ επίκαιρο το θέµα της ειρήνης για το φετινό περιοδικό του σχολείου. 
«Επί γης ειρήνη» έψαλλαν οι  άγγελοι στη Γέννηση του Χριστού. Ωστόσο, έχουν περάσει 
πάνω από 2000 χρόνια έκτοτε και η ανθρωπότητα παραµένει ακόµη πολύ µακριά από την 
επίτευξη του επιθυµητού αυτού στόχου. 
 Τι µπορούµε να κάνουµε όλοι εµείς οι  ενήλικες, που ασχολούµαστε µε τ ην 
εκπαίδευση της επόµενης γενιάς; Η εκµάθηση της δικής µας γλώσσας, των δικών µας ηθών 
και εθίµων, της ιστορίας και των παραδόσεων του τόπου µας, πρέπει να συνοδεύεται από 
µαθήµατα ανθρωπιάς, ανοχής, σεβασµού και συµπόνιας. 
 Το µίσος γεννάει τη βία οπότε στόχος µας πρέπει να είναι ο εξορκισµός του µίσους.  
Η αγάπη γεννάει την ειρήνη, οπότε το «αγαπάτε αλλήλους» είναι το µήνυµα, που πρέπει να 
περάσουµε στην επόµενη γενιά. 
 
 
Καλλιόπη Καρούση 
 
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 
 
 

 

 
Το νέο τεύχος του περιοδικού µας 

 
 
 Αγαπητοί µας αναγνώστες,  χαίρετε. 
 
 9 Ιουλίου, το τέλος µιας ακόµη παραγωγικής χρονιάς στο Σχολείο Αγίας Σοφίας 
Λονδίνου. Μιας χρονιάς γεµάτης µε γράµµατα, εξετάσεις, ζωγραφιές, τραγούδια, χορούς, 
παιχνίδια, παζάρια, εκκλησιασµούς, γιορτές. Μιας χρονιάς γεµάτης από µόρφωση, 
ακαδηµαϊκή αλλά κ αι κοινωνική. Ο αγώνας µας, µαθητών, δασκάλων, γονιών, φίλων και 
συγγενών του σχολείου µας για τη διατήρηση της εξέτασης AS/ A Level Νέων Ελληνικών, 
δικαιώθηκε. Οι µαθητές µας έµαθαν πως, µε αγάπη και αλληλοβοήθεια, κάθε προσπάθεια 
έχει ένα καλό αποτέλεσµα. Πολλοί, µαθητές, συνάδελφοι, έφυγαν. Όλοι και όλα όσα έγιναν 
θα µείνουν στην καρδιά µας.  
 Ήταν ειρηνική η χρονιά µας;  Σε γενικές γραµµές ήταν. Η επιβολή των νέων µέτρων 
ασφάλειας στο St Marylebone µας αναστάτωσε λίγο, αλλά το ξεπεράσαµε κι αυτό. Όπως θα 
δείτε στα γραπτά των µαθητών µας, η Ειρήνη είναι σηµαντική, απαραίτητη για τη ζωή, τη 
χαρά και την πρόοδο των ανθρώπων. Όπου κυριαρχεί η Ειρήνη, υπάρχει ευηµερία, 
συνεργασία, ποιότητα ζωής. Το ερώτηµα είναι εύλογο: γιατί, ενώ οι άνθρωποι γνωρίζουν τα 
αγαθά της Ειρήνης, εξακολουθούν τις συγκρούσεις σε όλα τα επίπεδα; Δυστυχώς οι 
απαντήσεις είναι απαισιόδοξες. Η µόνη ελπίδα µας είναι τα παιδιά. Ελπίζω πως οι  µαθητές 
µας θα φτιάξουν έναν πιο ειρηνικό, δίκαιο κόσµο. 
 Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους, που δούλεψαν ακόµη µία χρονιά µαζί µε τα 
παιδιά. Ευχαριστούµε πολύ τους γονείς, που βοήθησαν τα παιδιά, στο παρασκήνιο. 
Ευχαριστούµε πολύ το Σύλλογο Γονέων του Σχολείου της Αγίας Σοφίας για τη µεγάλη του 
προσφορά στο έργο µας. Ευχαριστούµε  τη Σχολική Επιτροπή, που, και πάλι, ανέλαβε τα 
έξοδα της έκδοσης του περιοδικού και που φροντίζει πάντα για την καλή οργάνωση του 
σχολείου µας και την 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  
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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, Ειρηνικό Καλοκαίρι. Θα περιµένω µε µεγάλη χαρά  να 
ανταλλάξουµε την Καληµέρα µας το  Σάββατο 10 Σεπτεµβρίου στις 9:30 πµ.  
 
Καλά αποτελέσµατα στους µαθητές µας.    
                        
Φιλικά και µε εκτίµηση 
 
 
Η διευθύντρια 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Από τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου του σχολείου µας 
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Προδηµοτική 1 
  

Διδ.: Ελένη Πεχλιβάνη 
Βοηθός: Σοφία Λαζαρίδου 

 
 
Δραστηριότητα για την Ειρήνη 

 
 Χρησιµοποιώντας πίνακες των Λούτνβιχ Νάους και Πάµπλο Πικάσο µε θέµα την 
Ειρήνη, συζητήσαµε µε τα παιδιά την έννοια της Ειρήνης, τα συναισθήµατα, που τους 
προκαλεί και τις επιπτώσεις που έχει σε όλο τον κόσµο. Οι µαθητές εξέφρασαν τα 
συναισθήµατά τους λέγοντας πως νιώθουν χαρούµενοι και καλά έχοντας ελευθερία και 
ζώντας µε Ειρήνη. 
 

 
 
 

Τα παιδιά κατασκεύασαν ένα 
περιστέρι, ακούγοντας την 

παρακάτω ιστορία: 
 

  Δείξαµε στα παιδιά τους τρεις 
πίνακες του Πάµπλο Πικάσο, Το παιδί και 
το περιστέρι και δύο εκδοχές του θέµατος 
Το περιστέρι της Ειρήνης. Το περιστέρι 
του απεικονίστηκε σε γραµµατόσηµα στη 
Σοβιετική Ένωση και τη Λαϊκή 
Δηµοκρατία της Κίνας και καθιερώθηκε 
ως σύµβολο της Ε ιρήνης σε παγκόσµιο 
επίπεδο. 
 

 
 

 Ήταν ένα κορίτσι και στα χέρια του κρατούσε ένα περιστέρι. Κάθε βράδυ όµως το 
περιστέρι έφευγε και το πρωί πάλι γύρναγε στην αγκαλιά του κοριτσιού… Τι έκανε το βράδυ το 
περιστέρι; Έκλεβε πιτσίλες. Καλά ακούσατε. Έκλεβε πιτσίλες από τις πεταλούδες. Έχουµε και 
αποδείξεις.                 

Τότε, τα παιδιά άκουσαν το τραγούδι: 
 

Καλησπέρα πέρα ως πέρα 
θέλω να σας συστηθώ 
είµαι µία περιστέρα 

µα και κλέφτης πιτσιλών. 
Όταν γύρω πέφτει η νύχτα 
και σκοτάδι είναι πυκνό, 

ψάχνω να 'βρω πεταλούδες 
µε πιτσιλωτό φτερό. 
Μια πιτσίλα απ' τη µία 
και άλλη µία κάνουν δυο 
θα τις βάλω στα φτερά µου 
µες στο χρώµα να κρυφτώ. 
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Προδηµοτική 1  
 

 Τα παιδιά κρατούσαν το περιστέρι και µάζευαν όλες τις πιτσίλες. 

 

 
 
 
 
 

Όταν θα 'ρθει πάλι η µέρα 
µε το φως το λαµπερό 
θα 'µαι πάλι περιστέρα 
και όχι κλέφτης πιτσιλών. 

 
 

 

Μετά, «µαζέψαµε τις πιτσίλες των χρωµάτων» έτσι ώστε να φτιάξουµε τους δικούς µας 
πίνακες και τους ενώσαµε σε ένα µεγάλο πίνακα για την Ειρήνη. 
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Προδηµοτική 2 
 Διδ.: Δώρα Στούπη 

Βοηθός: Γεωργία Καλογεροπούλου 
    

 
 

Αν όλα τα παιδιά της γης… 
 

 
 
1  Λέανδρος Jack Farnell  (Aγγλία & Ελλάδα) 

2 Αναστασία Σαρίκα (Λονδίνο)  

3 Ελένη Κουρούµαλη (Ελλάδα) 

4 Christopher Parkes (Aγγλία) 

5 Αντώνιος Oliver Barnett (Λονδίνο & Ελλάδα) 

6 Μελιτίνη-Χριστίνα Katsakiori Hutchinson (Ελλάδα) 

7 Emily-Grace Contomichalos (Λονδίνο) 

Φώτιος Νεκτάριος  Γιαννάκης (Ελλάδα) 8  

Ματίλντa Παπαλουκά (Ινδία) 9  

Γιώργος Ντάσσιος (Ελλάδα -Μαγικός  Πρόσκοπος) 10  

Αλεξάνδρα Μπαχάρη (Ινδία) 1 1  

Χαρά Κατσάνου (Γαλλία) 12 

Άννα  Μανδρινού (Κίνα) 13 

Δάφνη Βeebe (Ελλάδα) 14  
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Πρώτη Τάξη 1 
     Διδ.: Μαρία Παπαστεργίου 

        Βοηθός: Παναγιώτα Αθανασίου  
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Πρώτη Τάξη 1 
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Πρώτη Τάξη 2 
   Διδ.: Δρ Αϊλίνα Γκοράτσα 

Βοηθός: Μυρτώ Μπαρδάνη 
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Πρώτη Τάξη 2 
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Δευτέρα Τάξη 1 
 

 
Διδ. Φιλοθέη Χαλβατζά 

           Βοηθός: Αλεξία Ταπάκκη 
 
      

O Ξέρξης και το περιστέρι 
 
 Οι µαθητές επεξεργάστηκαν το θέµα της ειρήνης µέσα από το αντιπολεµικό έργο 
«Πέρσες» του Αισχύλου. Σκοπός ήταν οι µαθητές, ερχόµενοι σε επαφή µε τον πόνο που 
προκαλεί ο  πόλεµος, να αναγνωρίσουν την αξία της ειρήνης. Η επεξεργασία του θέµατος 
έγινε µέσω οµαδικών δραστηριοτήτων, που προωθούν τη δηµιουργικότητα και τη χρήση της 
γλώσσας ως µέσου έκφρασης συναισθηµάτων.  
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Δευτέρα Τάξη 1 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Οι αποφάσεις των 
ανθρώπων οδηγούν 
στον πόλεµο και στην 
ειρήνη. Μια στιγµή 

µπορεί να αλλάξει τα 
πάντα. 

 O Ξέρξης είχε κοιµηθεί αργά και δεν 
µπορούσε να ξυπνήσει το επόµενο πρωί. Η 
µητέρα του, όµως, τον ξύπνησε µε το ζόρι 
και τον ετοίµασε για τη µάχη. Εκείνος µαζί 
µε το στρατό του ξεκίνησαν για την 
Ελλάδα, αλλά πέρασαν από ένα µέρος, όπου 
χιόνιζε πάρα πολύ. Μόλις είδαν το χιόνι, 
ενθουσιάστηκαν τόσο, που άρχισαν να 
παίζουν χιονοπόλεµο. 

   Τι µπορεί να έγινε µετά; 

 
«Όταν απλώσει η 
νύχτα το σκοτάδι, 
θα ξεφύγουν οι 
Έλληνες. Θα 
πιάσουν τα κουπιά 
και κρυφά θα 
σκορπιστούν για να 
σωθούν. Όπως-
όπως». Αυτά είναι 
τα λόγια, που 
παραπλάνησαν τον 
Ξέρξη και τον 
οδήγησαν στην 
καταστροφή.  
 
Τι θα γινόταν 
αν ο Έλληνας  
έλεγε την 
αλήθεια στον 
Ξέρξη; 

O Ξέρξης την τελευταία µέρα σκέφτηκε 
ψύχραιµα και λογικά, αγνόησε όσους τον 
παρακινούσαν να κάνει τον πόλεµο και 
αποφάσισε να ζήσει ειρηνικά χωρίς να 
ενοχλήσει ούτε τους Έλληνες ούτε κανέναν 
άλλο λαό. 
 
Πώς θα ήταν άραγε η ζωή µας 
χωρίς πολέµους; 
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Δευτέρα Τάξη 1 
 

 
 Πριν πολλά χρόνια ένα περιστέρι πετούσε πάνω από τα Σούσα. Όπως πετούσε 
χτύπησε στο ένα φτερό του και δεν µπορούσε να πετάξει. Η βασίλισσα Άτοσσα το 
περιέθαλψε και το πήρε στο παλάτι. Εκεί το περιστέρι µεγάλωσε µαζί µε τον Ξέρξη. Οι 
δυο φίλοι ήταν αχώριστοι, µέχρι που ο  Ξέρξης άρχισε να σκέφτεται και να κάνει λάθος 
πράγµατα. Τώρα το περιστέρι, πληγωµένο από το µίσος που βλέπει στα µάτια του φίλου 
του, πετάει µακριά για να σωθεί. Άφησε πίσω του µόνο ένα γράµµα... 
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Δευτέρα Τάξη 2 
Διδ.: Εύη Νεράντζη 

Βοηθός: Τέρψη Μολιού 

:  
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Δευτέρα Τάξη 2 
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Δευτέρα Τάξη 2 
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Τρίτη Tάξη 1&2 
 

Διδ.: Ιωάννα Μενεγάτου & Δήµητρα Παυλίνα Νικήτα 
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Τρίτη Tάξη 1&2 
 
 

 
 
 

 
Γ1  Γ2 

Ιουλία Boyd Carpenter 
Δάφνη Διαµαντάκη 
Καλλιόπη Δούκα 

Αλέξανδρος Φυσέκης 
Νικόλαος Φυσέκης 

Νηρέας Λουκάς Καλαµπούσσης 
Ευστράτιος Κοτζαγιώργης 

Σοφία Θέα Μεσοµέρη 
Αριάν Μήτσου 

Γιώργος Σακελλαρίου 
Μελίνα Τσάκου 

 Αριάδνη-Ξένια Κορδά Hogg   
Λέα Αναστασία Λυµπουρή   
Πανδώρα Παναγίδη  
Ηλέκτρα Παπαδάκη   
Κόνορ Παπαδούλης   
Δηµήτρης Πολυδώρου   
Κατερίνα Porter  
Βασιλική (Κική) Porter  
Γιώργος Τζιγκουνάκης  
Γιώργος Φράγκος  
Ελισάβετ Φράγκου  
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Τετάρτη Τάξη 
Διδ.: Δρ Ιφιγένεια Γιανναδάκη 

 

 
 

 
 Ο πόλεµος είναι εχθρός των ανθρώπων. Τίποτα καλό δε γίνεται, όταν υπάρχει 
πόλεµος: οι  άνθρωποι πεθαίνουν, τα σπίτια γκρεµίζονται, οι  σοδειές καταστρέφονται, οι 
πόλεις ερηµώνουν και οι  άνθρωποι θρηνούν για τους αγαπηµένους τους που χάνονται. 
Κυριαρχεί ο πόνος και η θλίψη, η κακία και η σκληρότητα.  
 Αντίθετα, η ειρήνη είναι η αγαπηµένη όλων. Σε καιρό ειρήνης, οι γονείς µεγαλώνουν 
τα παιδιά τους και κάνουν όνειρα για το µέλλον τους. Τα παιδιά πάνε στο σχολείο και 
µαθαίνουν όµορφα και χρήσιµα πράγµατα. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν, για να γνωρίσουν νέα 
µέρη και άλλους ανθρώπους. Η ζωή καλυτερεύει, γεµίζει µε µουσική, τραγούδι και χορό. Με 
την ειρήνη, οι άνθρωποι µαθαίνουν να σέβονται ο ένας τον άλλο, ώστε να ζουν αρµονικά και 
να προοδεύουν οι κοινωνίες.  

Ορέστης Τσίρκας 
  
 Ενός πολέµου µύρια δεινά έπονται. Ο πόλεµος είναι ένα από τα πιο µεγάλα δεινά της 
ανθρωπότητας. Πόλεις ερηµώνονται, άνθρωποι σκοτώνονται, τα παιδιά µένουν ορφανά, 
άνθρωποι µένουν άστεγοι, άλλοι τραυµατίζονται και µένουν ανάπηροι. Οικογένειες 
χάνονται, αρρώστιες εξαπλώνονται, νοσοκοµεία και σχολεία βοµβαρδίζονται και όσοι 
άνθρωποι αποµένουν ζωντανοί πεθαίνουν από την πείνα και την κακουχία.  
 Ο διάλογος είναι η καλύτερη λύση, για να αποφεύγουµε τους πολέµους. Ας 
θυµόµαστε ότι και ο Χριστός έλεγε: «Αγαπάτε αλλήλους».   

Άγγελος Τεριζάκης 
 
 Η ειρήνη και ο πόλεµος είναι δύο αντίθετες έννοιες. Όταν ακούω τη λέξη «ειρήνη», 
σκέφτοµαι αγάπη και ελευθερία και ότι περνάµε ωραία στα σχολεία! Όταν ακούω τη λέξη 
«πόλεµος», σκέφτοµαι το µίσος και τους σκοτωµούς καθώς και λυπηµένους ανθρώπους. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι στον κόσµο θέλουν να έχουµε παγκόσµια ειρήνη, αλλά δυστυχώς 
αυτό δε γίνεται λόγω πολιτικών και οικονοµικών συµφερόντων. Εύχοµαι µια µέρα όλοι οι 
άνθρωποι του κόσµου να ζούµε µαζί ευτυχισµένοι και αγαπηµένοι.  

Εύα Σώντερς 
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Τετάρτη Τάξη 
 
Πόλεµος είναι θάνατος και δυστυχία 
Ειρήνη είναι ζωή και ευτυχία.  
Πόλεµος είναι πείνα και αρρώστιες 
Ειρήνη είναι η µυρουδιά του φαγητού κι υγεία.  
Ο πόλεµος σκοτώνει,  
Η ειρήνη όλον τον κόσµο σώνει!  

Νικόλας Κούτρας 
 
 Ο πόλεµος είναι δυσάρεστος. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να τσακώνονται και θα πρέπει 
να µπορούν να ζουν, όπου επιθυµούν σε αυτόν τον κόσµο ελεύθεροι, ανεξαρτήτως φυλής. Ο 
πόλεµος µπορεί να είναι «εµφύλιος» ή πόλεµος µεταξύ δύο χωρών. Όταν γίνεται πόλεµος, 
άνθρωποι σκοτώνουν άλλους ανθρώπους και υπάρχει δυστυχία και πολλά θύµατα. Οι 
πόλεµοι πολλές φορές γίνονται για λόγους οικονοµικούς ή θρησκευτικούς και φυλετικούς.    
Όµως δεν πρέπει να γίνονται πόλεµοι, επειδή οι  άνθρωποι έχουν διαφορετικό χρώµα 
δέρµατος, πιστεύουν σε διαφορετικούς θεούς ή έχουν πολιτισµικές δ ιαφορές. Ο Τζον Φ. 
Κένεντυ έλεγε ότι οι  άνθρωποι πρέπει να σταµατούν τον πόλεµο, πριν ο  πόλεµος αφανίσει 
τους ανθρώπους.  

 
    Ζωή Υψηλάντη  

 
 
 Ο πόλεµος είναι η κατάσταση όπου δύο οµάδες ανθρώπων ή δυο χώρες προσπαθούν 
να καταστρέψουν η µία την άλλη. Τις περισσότερες φορές ο  πόλεµος γίνεται για 
οικονοµικούς, πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Ειρήνη επικρατεί, όταν οι  άνθρωποι 
λύνουν τα προβλήµατά τους µε συζήτηση και πολιτισµένο τρόπο.    
 Ο πόλεµος δηµιουργεί πολλά κακά. Όταν οι  άνθρωποι µάχονται, πολλοί πεθαίνουν, 
άλλοι τραυµατίζονται, ή µένουν ανάπηροι. Μια άλλη τραγική συνέπεια του πολέµου είναι ότι 
πολλοί  άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους, όπως γίνεται τώρα στη 
Συρία. Επίσης, πέφτουν βόµβες σε κτίρια και τα καταστρέφουν, αλλά πιο πολύ 
καταστρέφεται η φύση και το περιβάλλον.  
Όταν επικρατεί ειρήνη, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και οι µεγάλοι στις δουλειές τους. 
Επίσης, το περιβάλλον µολύνεται λιγότερο. Κανένας δε φοβάται να µπει στο σπίτι του, οι 
άνθρωποι είναι ήρεµοι και προσπαθούν να βελτιώνουν και να απολαµβάνουν τη ζωή τους.  
Από όλα τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να προτιµάει την 
ειρήνη, γιατί, όπως έγραψε ο  Γιάννης Ρίτσος, «Δώστε τα χέρια, αδέρφια µου, αυτό είναι η 
ειρήνη».  

Νικόλας Αργυρόπουλος 
 
 
 
 

 Η ειρήνη φωτίζει τον κόσµο σαν ένα κερί. Μας δίνει αγάπη και ευτυχία. Μας κρατάει 
ζεστούς σαν µια κουβέρτα και µας προστατεύει από το κακό. Αν η ειρήνη δεν υπάρχει, τότε 
έρχεται το σκοτάδι, ο  πόλεµος και τα όπλα. Αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν και αν γλιτώσει 
κανείς, πρέπει να αφήσει το σπίτι του και να πάει να ζήσει σε µια ξένη χώρα. Ευτυχώς θα 
µπορέσει να έχει ειρήνη στην ξένη χώρα και φαγητό και νερό, ένα σπίτι και ζεστά ρούχα.  
 
 

   Αλέξης Μάρκου 
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Πέµπτη Τάξη 
Διδ.: Βασίλειος Σάκκος 
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Σύνθια Ζαρίφη 
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Έκτορας Salter 

Ειρήνη σηµαίνει 
οικογένεια και φιλία. 
Στην ειρήνη είµαστε 
όλοι χαρούµενοι και 

είµαστε όλοι φίλοι. Δεν 
έχουµε πολέµους. Όλοι 
είµαστε ίδιοι, κανένας 
δεν κλέβει. Ελπίζω η 
ζωή µας να έχει πάντα 

ειρήνη. 

 Για µένα ειρήνη 
είναι να υπάρχει 
αγάπη παντού και 
κανένας άνθρωπος 
να µην παλεύει µε 
τον συνάνθρωπό 
του. Επίσης, όλοι να 
φέρονται δίκαια ο 
ένας στον άλλο, 
γιατί, όταν υπάρχει 
αδικία, τότε ξεσπούν 
διχόνοιες ανάµεσα 
στους ανθρώπους. 
 

Σε ένα πλανήτη µε 
ειρήνη αγόρια και 
κορίτσια είναι ίσα. Σε 
ένα πλανήτη µε ειρήνη 
δεν υπάρχει φόβος. Στον 
ιδανικό κόσµο µε 
ειρήνη, υπάρχει 
δηµοκρατία 

Χριστ
ίνα Γαλά

νη 

 

Γι
α 

µέ
να

 ει
ρή
νη

 εί
να
ι ν
α 

είν
αι

 όλ
ος

 ο 
κό
σµ
ος

 µ
αζ
ί 

κα
ι ν
α 

µη
ν έ
χο
υµ
ε 

πο
λέ

µο
υς

. Ε
ιρή
νη

 σ
ηµ
αί
νε
ι 

ότ
ι ε
ίµ
ασ
τε

 ό
λο
ι 

χα
ρο
ύµ
εν
οι

. Ο
ι ά
νθ
ρω
πο
ι  

στ
ον

 κό
σµ
ο µ
ε ε
ιρ
ήν
η 
δε
ν 

τσ
ακ
ών
ον
τα
ι. Θ
α 
ήθ
ελ
α 

πά
ντ
οτ
ε ν
α 
έχ
ου

µε
 ει
ρή
νη

. 

Οι
 πό
λε

µο
ι δ
ε µ
ου

 ά
ρε
σα
ν 

πο
τέ

.  
 

Έ
κτ
ορ
ας

 Κ
αν
το
ύρ
ας

 

Αρχοντία Αττιλάκου 

 

Ο ιδανικός κόσµος µε 

ειρήνη είναι όταν δεν 

σκοτώνουν οι άνθρωποι 

τα ζώα. Όταν έχει ο 

κόσµος ειρήνη, πόλεµος 

δεν υπάρχει. Ο ιδανικός 

κόσµος µε ειρήνη δεν 

έχει όπλα. Φαντάζοµαι 

έναν ιδανικό κόσµο µε 

ειρήνη, όπου όλοι είναι 

χορτοφάγοι. 
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Ειρήνη είναι, όταν στον 
κόσµο δεν µαλώνουν οι 

άνθρωποι και όταν ο κόσµος 
δεν είναι κακός. Τότε όλα µα 
όλα πηγαίνουν καλά. Ειρήνη 
είναι, όταν τα αδέρφια δεν 
µαλώνουν και όλοι παίζουν 
σωστά. Ειρήνη είναι, όταν 
όλα είναι οµαλά σαν τη 
θάλασσα µια καλή µέρα. 

 Στο Δεύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο, οι στρατιώτες 

πολέµησαν για την ειρήνη. 
Πρέπει οι χώρες να βοηθάνε η 

µία την άλλη, να µιλάνε µεταξύ 
τους.  Οι άνθρωποι πρέπει να 
αγαπούν ο ένας τον άλλον. Μου 
αρέσει η ειρήνη επειδή, όταν 
δουλεύεις µαζί µε τους άλλους 
ανθρώπους, κάνετε τα πάντα πιο 
γρήγορα και δουλεύετε όλοι σαν 

µία οµάδα. 
 

Η ειρήνη είναι oµόνοια. Η 
ειρήνη µε κάνει να νιώθω πιο 
ασφαλής και χαρούµενη στον 
κόσµο. Στον κόσµο µε ειρήνη 
χωρίς πόλεµο, όλοι θα ήταν 
αγαπηµένοι για πάντα. Τα ζώα 
δε θα κινδύνευαν να 
εξαφανιστούν. Σκέφτοµαι την 
ειρήνη και νιώθω ευτυχισµένη. 

Ειρήνη Δούκα 
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Για µένα ειρήνη σηµαίνει να υπάρχει 
ελευθερία σε όλο τον κόσµο. Να 
υπάρχει σεβασµός µεταξύ όλων των 
ανθρώπων. Η ειρήνη είναι η αγάπη, η 
χαρά και όλα τα καλά του κόσµου! 

Ανθίππη Χατζηπατέρα 
 

 
 

 
 

Πέµπτη Τάξη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
  

 
 
  
 

 
 

 
 

  
 

Η ειρήνη είναι ότα
ν όλοι είν

αι φίλοι 

µε όλους.
 Όταν όλο

ς ο κόσµος έχει 

ειρήνη, αυτό το 
λένε ουτο

πία. 

Πιστεύω πως δε γί
νεται να έχουµε 

ειρήνη, γι
ατί πάντα

 θα υπάρχει 

κάποιος ά
νθρωπος ν

α µισεί ένα
ν 

άλλον. Ακ
όµα κι αν οι π

όλεµοι 

σταµατήσουν
 πάντα κάποιος θ

α 

µισεί τον 
άλλο είτε 

µέσα στο 

σχολείο ε
ίτε έξω από το σχ

ολείο. 

Πάντα όµως υπάρ
χει ελπίδα

. 

Γιώργος Σ
ολωµού 

 

Θέλω όλος ο κόσµος να είναι 
ευτυχισµένος. Πρέπει όλοι να 
περνάµε καλά και να µην 
έχουµε πολέµους. Είναι καλό να 
συνεργάζονται όλες οι χώρες 
µαζί για το καλό του κόσµου 
όλου. Δε θέλω να έχει πολέµους 
και να φεύγει ο κόσµος από τα 
σπίτια του, όπως φύγαµε από τα 
χωριά µας στην Κύπρο. 

Χριστίνα Σωτηρίου 
 

 

   
 

 

Η ειρήνη είναι ο κόσµος ή η ζωή χωρίς 
πόλεµο. Η απόλυτη ειρήνη δεν υπάρχει 
στον αληθινό κόσµο. Πάντα κάποιος θα 

µαλώνει µε κάποιον. Αχ, πόσο ωραίος θα 
ήταν ένας κόσµος χωρίς πόλεµο. Όλα τα 

φαρµάκια του κόσµου θα έφευγαν. 
Φρειδερίκος Βάσσος 

 

 
Ένας κόσµος 

µε ειρήνη είναι ένας 
κόσµος χωρίς πολέµους. Οι άνθρωποι είναι 

φιλικοί και καλοί. 
Όλα είναι πολύ 
καθαρά και ήρεµα. 
Καθετί κακό εξαφανίζεται, όπως ο 
θάνατος και η καταστροφή. Ειρήνη Πολυδώρου 

 
 Ειρήνη σηµαίνει να µην υπάρχουν φωνές και τσακωµοί. Ειρήνη 
είναι να νοιάζεσαι για τον άλλον. Σηµαίνει να µοιράζεσαι και να είσαι ευγενικός µε όλους. Ο κόσµος µε ειρήνη 
θα ήταν πιο ασφαλής και πιο ήσυχος. Θα είχε λιγότερη βία και οι άνθρωποι δε 
θα πέθαιναν. 

Θωµάς Χατζηπατέρας  
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Έκτη Τάξη 
 Διδ.: Μαρία Κορωνίδου 

 Τα παιδιά της Έκτης εµπνεύστηκαν από το ποίηµα του Γιάννη Ρίτσου «Ειρήνη» και, 
αφού το συζητήσαµε µέσα στην τάξη και αναλύσαµε τις εικόνες του ποιήµατος, έγραψαν 
δικές τους εικόνες για την ειρήνη.  
 
Πόλεµος, τανκ, όπλα, λύπη,  
βόµβες και ιατρεία,  
τραυµατίες, αίµα, κλάµα,  
κανόνια και θάνατος.                                          
 
Ειρήνη, παιχνίδι, χαρά κι ελπίδα,               
υγεία, φαγητό, βόλτες και ηρεµία   
σχολείο, οικογένεια, αγάπη   
πάνω απ’ όλα. 
 
Ειρήνη είναι το φιλί της  
µαµάς στο µάγουλο, 
όταν σε καίει ο πυρετός, 
και το ζεστό ποτήρι στο κρεβάτι, 
µια αγκαλιά, ένα χάδι 
το αγαπηµένο σου βιβλίο στο κρεβάτι, 
αυτό είναι ειρήνη.                  
 

 

 
 
 

 

 Ειρήνη υπάρχει εκεί που ακούγονται                                  
Χαρούµενες παιδικές φωνές, γέλια, φασαρία 
όταν µε το φίλο σου µοιράζεσαι παιχνίδια, 
ποδηλατάδα µέχρι αργά το βράδυ, 
ειρήνη υπάρχει εκεί που είναι αγάπη και 
ξενοιασιά. 
Εκεί ζει η ειρήνη. 
 
Ειρήνη υπάρχει εκεί που µπορείς να νιώσεις 
τη θαλασσινή αύρα, 
τα πόδια να βουλιάζουν στη ζεστή άµµο, 
να µοιραστείς το παγωτό στην άκρη της 
παραλίας 
µιλώντας µε τη φίλη σου για σχέδια 
πώς θα περάσετε µαζί την άλλη µέρα. 
Τριαντάφυλλα χαρούµενα  
και χρώµατα στο πάρκο, 
κούνιες, τσουλήθρες, µονόζυγα, 
λάστιχο και σχοινάκι. 
Τίποτα δεν είναι οµορφότερο απ’ την 
ΕΙΡΗΝΗ. 
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Έκτη Τάξη 
 
 
Τότε που το αλέτρι οργώνει το χωράφι 
Και ο γεωργός πάει τραγουδώντας 
να µαζέψει τη σοδειά, 
που τα τρένα µεταφέρουν τουρίστες, 
ταξιδιώτες κι αγαθά 
αντί στρατιώτες και πολεµοφόδια. 
Τίποτε άλλο δεν είναι ειρήνη µόνο αυτό. 
 
Ειρήνη είναι όταν κολυµπάς µε τα ψάρια στη 
θάλασσα. 
Ειρήνη υπάρχει εκεί που οικογένειες µιλάνε 
και παίζουνε µαζί. 
Ειρήνη είναι τα χρωµατιστά φύλλα που 
κουνιούνται µαζί. 
Αυτό είναι ειρήνη. 
 
 
Ειρήνη είναι δυο στρατοί να συναντιούνται  
στο τέλος του πολέµου 
και να σφίγγουν τα χέρια, 
γιατί ξέρουν ότι δεν θα πεθάνουν. 
Αυτό είναι ειρήνη. 
 

 

 
 
 
  

 
Αξίζει να πολεµά κανείς για την ειρήνη, 
Όχι µε όπλα και σπαθιά, 
µα µε αγκαλιές και µε φιλιά, 
µε όνειρο κι ελπίδα, 
µε λόγια συµπονετικά. 
 
Θεέ µου κάνε ν’ απλωθεί 
σ’ όλο τον κόσµο ειρήνη, 
στην ανθρωπότητα να’ ρθει 
αγάπη και γαλήνη 
Ο πόλεµος να είναι πια 
µια κακή ιστορία, 
που διηγούνται στα παιδιά 
µονάχα τα βιβλία. 
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Τάξεις GCSE 1 & Νηπιαγωγείο 
 

Διδ.: Θωµάς Χατζηδάβαρης  
(Κείµενα) 

Διδ.: Εύη Μουράτογλου  
Βοηθός: Τάνια Παυλίδου 

(Εικονογράφηση)  
  
 
 Ο πόλεµος! Γιατί να µην µπορούµε να έχουµε ειρήνη στη Γη; Ο πόλεµος είναι τόσο 
κακός! Κάθε µέρα άνθρωποι πεθαίνουν από τον πόλεµο. Γιατί να µην µπορούµε να είµαστε 
όλοι φίλοι; Πού κρύβεται η αγάπη; Σκεφτείτε να µην υπήρχαν πόλεµοι ... η Γη µας θα ήταν 
τότε τόσο ωραία! Ο πόλεµος είναι σαν ένα βιβλίο γεµάτο ιστορίες και εικόνες µε θυµό και 
µίσος. 

       Ισαβέλλα Λάππα  
 

 

 
         
       Αλέξανδρος Θανασσούλας 

 Ο πόλεµος άρχισε... Η Έλενα  δεν 
ήξερε που να πάει, αλλά έφυγε από το σπίτι. 
Βρήκε ένα δάσος, όπου µπορούσε να 
κρυφτεί. Πήγε µέσα στο δάσος και βρήκε ένα 
δέντρο. Αυτό το δέντρο ήταν µαγικό και της 
προσέφερε τόση γαλήνη... «Αχ... τι ωραία!» 
σκέφτηκε. Η Έλενα ήταν µακριά από τον 
πόλεµο, ό µως δεν µπορούσε να ζήσει στο 
δάσος, γιατί δεν είχε φαγητό ή νερό.  Τι να 
κάνει; 
 Δεν ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι 
της.  Ο πόλεµος συνεχιζόταν και η Έλενα δεν 
ήθελε να αφήσει τη συντροφιά του δέντρου. 
Αν όµως δεν είχε νερό, θα πέθαινε... 
 Σύντοµα ο  πόλεµος σταµάτησε και η 
Έλενα γύρισε στο σπίτι της. Ποτέ όµως δεν 
ξεχνούσε την παρέα του δάσους και του 
δέντρου. Σε όλη την υπόλοιπη ζωή της 
γύριζε εκεί, για να να βρει ηρεµία από τις 
σκοτούρες και τα προβλήµατα της. Το δάσος 
ήταν τελικά γεµάτο ειρήνη και γαλήνη... 
«Αχ, να ήταν έτσι και όλος ο  κόσµος!»  
σκέφτηκε... 

 
Κωνσταντίνα Λάππα 

 
 
 Ο πόλεµος υπήρχε πάντα στον κόσµο και στην ανθρώπινη ιστορία. Οι λόγοι πολλοί: 
θρησκεία, φυλετικές διακρίσεις, πρόσβαση και έλεγχος των φυσικών πόρων. Όµως πιστεύω 
ότι ο πιο σοβαρός λόγος είναι ο έλεγχος και η κατοχή της εξουσίας. Ως αποτέλεσµα χιλιάδες 
άνθρωποι χάνουν τις ζωές τους σε πολέµους και συγκρούσεις. Η οικονοµική καταστροφή για 
τις µικρές χώρες είναι τεράστια! 
 Πώς µπορούµε να προστατεύσουµε την παγκόσµια ειρήνη, όταν µαλώνουµε µε τους 
φίλους και την οικογένειά µας; Σε έναν ιδανικό κόσµο αυτό θα µπορούσε να συµβεί, αλλά ο 
κόσµος µας απέχει πολύ από το να είναι ιδανικός.  Για να έχουµε παγκόσµια ειρήνη, πρέπει 
να µάθουµε να σεβόµαστε τις απόψεις του άλλου. Πιστεύω όµως ότι αυτό δεν πρόκειται να 
συµβεί ποτέ. Λυπάµαι που το λέω, αλλά η ειρήνη στον κόσµο φαντάζει ως κάτι άπιαστο, ένα 
όνειρο... 

Ευσταθία-Αλεξάνδρα Ζαρίφη 
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 Ο πόλεµος αρχίζει, όταν οι  άνθρωποι διψάνε για περισσότερη εξουσία, δύναµη και 
πλούτο. Όταν η απληστία τους κυριεύει και ζητούν όλο και περισσότερα από άλλους λαούς ή 
οµάδες ανθρώπων. Δε βλέπουν τα µειονεκτήµατα του πολέµου ή τη ζηµιά που κάνει. Για 
παράδειγµα ο πόλεµος που γίνεται χρόνια τώρα στη Συρία.  Πολλοί έχουν πεθάνει και άλλοι 
πρέπει να αφήσουν πίσω τη χώρα τους και να αρχίσουν το επικίνδυνο ταξίδι της προσφυγιάς. 
Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι οι πόλεµοι θα σταµατήσουν ποτέ στη γη, γιατί οι άνθρωποι είχαν, 
έχουν και θα έχουν πάντα εµµονή µε την εξουσία. 

Katie Peachey  
 
 
 
 

          
         Αλέξα-Ευγενία Πισιάρα 

 Πόλεµοι. Εµφανίστηκαν σχεδόν 
από την πρώτη στιγµή, που εµφανίστηκαν 
και οι  άνθρωποι στον πλανήτη και πήραν 
πολλές µορφές. Όµως ποιος είναι ο  λόγος 
της ύπαρξής τους; Κάθε µέρα 
σκοτώνονται τόσοι άνθρωποι σε πολέµους 
σε διάφορα µέρη του πλανήτη. Αλλά γιατί 
να συµβαίνει αυτό; Διαφορετικές 
αντιλήψεις, απόψεις, πολιτικά και 
θρησκευτικά πιστεύω και τόσα άλλα, που 
αντί να αποτελούν αιτίες ειρηνικού 
διαλόγου, γίνονται αφορµές συγκρούσεων. 
Θεωρώ επίσης ότι, όταν διαφορετικοί 
άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες δε 
συµφωνούν σε κάποια σηµαντικά θέµατα, 
τότε συχνά οδηγούνται σε πόλεµο. Οι 
συνέπειες φοβερές! Χιλιάδες άνθρωποι 
χάνουν τις ζωές τους καθηµερινά, 
τροµοκρατικά χτυπήµατα συµβαίνουν... 
 Πρέπει να σεβόµαστε τις απόψεις 
του άλλου κ αι να αγαπάµε ο  ένας τον 
άλλο. Έ τσι και µόνο έτσι µπορούµε να 
πετύχουµε την παγκόσµια ειρήνη.  

Χριστίνα Russel 
 

  
  
 Πιστεύω ότι ο  πόλεµος υπάρχει σήµερα, γιατί όλοι οι  άνθρωποι θ εωρούν ότι αυτό 
που πιστεύουν είναι το µόνο σωστό και δε θέλουν να ακούσουν τη γνώµη του άλλου.  
Νοµίζω ότι η παγκόσµια ειρήνη δεν µπορεί ποτέ να επιτευχθεί και να εδραιωθεί στον κόσµο. 
Οι άνθρωποι θα έχουν πάντα διαφορετικές απόψεις. Πάντα θα υπάρχουν εξτρεµιστές, που θα 
προσπαθούν να τις επιβάλλουν µε τη βία, ώστε να κάνουν τους άλλους να πιστέψουν αυτό 
που πιστεύουν οι  ίδιοι. Σε έναν ιδανικό κόσµο όλοι θα έπρεπε να σέβονται τη 
διαφορετικότητα και τη γνώµη του άλλου.  

 
 

Αριστοτέλης Λεβέντης  
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 Οι φυλετικές διακρίσεις έχουν συχνά 
οδηγήσει σε έντονες συγκρούσεις και έχουν 
προκαλέσει µεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες 
ζωές. Όλοι µιλούν για την παγκόσµια ειρήνη, 
αλλά πού βρίσκεται κρυµµένη;  
 Οι φτωχές χώρες αλλά και οι  αθώοι 
άνθρωποι είναι συχνά τα θύµατα όλων αυτών 
των πολέµων. Τεράστια ποσά ξοδεύονται 
κάθε χρόνο σε πολεµικούς εξοπλισµούς και 
αµυντικές δαπάνες αντί να δίνονται στην 
έρευνα ασθενειών και σε φιλανθρωπικά 
έργα. Δεν αρκεί να λεγόµαστε άνθρωποι. 
Πρέπει και να το δείχνουµε µε έργα!  

 
 
 

Ανδρέας Krunic  
 

 
Αλέξανδρος Pye 

 

         
        Αλεξία Κουρούµαλη 

 
  
  
 
 
 Σήµερα πολύς κόσµος χάνει τη 
ζωή του λόγω των πολέµων. Εγώ θέλω 
πολύ την παγκόσµια ειρήνη.  
Θρησκευτικοί, οικονοµικοί και πολιτικοί 
λόγοι οδηγούν χώρες και ανθρώπους σε 
συγκρούσεις µε θύµατα χιλιάδες αθώους 
ανθρώπους.   
 Είµαι της άποψης ότι, για να 
έχουµε παγκόσµια ειρήνη, πρέπει να 
σεβόµαστε ο ένας τις απόψεις και τις ιδέες 
του άλλου και να υπάρχει σεβασµός στη 
διαφορετικότητα.  
 Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί και 
δεν µπορούµε να είµαστε ίδιοι. Αν το 
καταλάβουµε αυτό, τότε θα έχουµε 
παγκόσµια ειρήνη.  
 

    Σάββας Σωτηρίου  
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 Σήµερα χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν 
σε πολέµους. Πατέρες, µητέρες, παιδιά, φίλοι 
και γείτονες. Άνθρωποι χάνουν τ α σπίτια 
τους και τις οικογένειές τους. Αλλά γιατί 
πρέπει να γίνεται αυτό; Ένας βασικός λόγος 
είναι η θρησκεία.  
 Πολλοί χρησιµοποιούν τα 
προβλήµατα µε τη θρησκεία σα δικαιολογία 
για πόλεµο. Για παράδειγµα η ISIS βασίζεται 
στο γεγονός ότι είναι µια µουσουλµανική 
οργάνωση, για να τροµοκρατεί όλους τους 
άλλους, τους «άθεους», όπως τους 
αποκαλούν. 
 Για να επιτευχθεί η παγκόσµια 
ειρήνη, πρέπει να καταλάβουµε ότι πρέπει να 
είµαστε όλοι αγαπηµένοι και να ζούµε σαν 
αδέλφια. Αν το καταφέρουµε αυτό, τότε θα 
πετύχουµε παγκόσµια ειρήνη.  
 
 

Ιουλίττα Καρβούνη 
 

Αλέξανδρος Γαλάνης 
 

       
      Άρτεµις Κρυσταλλίδη 

 
 
 Σήµερα υπάρχουν πόλεµοι και 
σκοτωµοί παντού στον κόσµο. Γιατί όµως να 
είναι έτσι τα πράγµατα και πώς µπορούµε να 
το σταµατήσουµε και να πετύχουµε την 
παγκόσµια ειρήνη; Τι φταίει για όλα αυτά; 
Πιστεύω ότι η θρησκεία φταίει σε µεγάλο 
βαθµό. Είναι, ωστόσο, ένας πολύ κακός 
λόγος για να αρχίσεις έναν πολέµο και 
πρέπει αυτό να σταµατήσει.  
 Έχω την άποψη ότι, αν τα παιδιά σε 
όλον τον κόσµο µαθαίνανε για τις συνέπειες 
του ρατσισµού και των πολέµων, τότε ίσως 
στις µελλοντικές γενιές θα υπήρχε 
µεγαλύτερη πιθανότητα για ειρήνη σε όλον 
τον πλανήτη. Τα παιδιά πρέπει να µαθαίνουν 
από το σπίτι τους και το σχολείο τους να 
σέβονται τη διαφορετικότητα και τις απόψεις 
όλων.  

 
 

Εριφύλη Φιλιππίδη    
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Διδ.: Δρ. Όλγα Φακατσέλη  
(Κείµενα) 
 

Διδ.: Εύη Μουράτογλου  
Βοηθός: Τάνια Παυλίδου 

(Εικονογράφηση)  
 

 

Ειρήνη – Διαφορετικότητα – Συµφιλίωση 
 

 Στην Αγγλία υπάρχει µεγάλο µεταναστευτικό πρόβληµα. Κάθε χρόνο έρχονται 
περίπου 65000 µετανάστες και ζητούν βοήθεια, όπως στέγαση, ιατρική περίθαλψη και 
δουλειά. Μέχρι να βρουν εργασία το κράτος τους δίνει χρήµατα, για να επιβιώσουν. Για να 
υπάρχει ειρήνη στον κόσµο, όλοι οι  άνθρωποι πρέπει να καλλιεργήσουµε τις αξίες του 
αλληλοσεβασµού, της ισότητας µεταξύ των ανθρώπων και της αδελφοσύνης ανάµεσα στα 
έθνη.  

Τίνα Λάππα 
 

 Από τη στιγµή που ξέσπασε ο  πόλεµος στη Συρία στις 15 Μαρτίου 2011, το 
προσφυγικό πρόβληµα είναι τεράστιο. Μόνο στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότεροι από 
1000000 πρόσφυγες και 6.500.000 σε ολόκληρο τον κόσµο, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο 
να τους βοηθήσουν όλους. Εγώ νοµίζω ότι αυτός ο πόλεµος είναι ένα πολύ ανόητο παιχνίδι 
για δύναµη, που δε χρειάζεται. Παίζουν µε τις ζωές αθώων ανθρώπων και το µόνο που 
προκαλούν είναι θάνατος και µιζέρια. Αν ήταν στο χέρι µου, θα σταµατούσα τον πόλεµο, 
ώστε όλοι να ζουν όµορφα µε ειρήνη.  
 Το προσφυγικό πρόβληµα είναι 
τεράστιο και πολλοί είναι αυτοί που δε 
θέλουν τους πρόσφυγες στη χώρα τους, 
γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει αρκετό 
φαγητό και δουλειές για όλους. Εγώ όµως 
δεν το πιστεύω αυτό. Αυτοί οι  άνθρωποι 
περπατάνε για µήνες, διασχίζουν 
θάλασσες, υπάρχουν ανάµεσά τους 
ορφανά παιδιά. Το µόνο που θέλουν είναι 
να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και να µη 
ζουν πια µέσα στη βία και τη µιζέρια.  
 Αν επιτρέψουµε στους πρόσφυγες 
να χτίσουν τη ζωή τους από την αρχή στην 
Ευρώπη, πιστεύω ότι θα είναι λίγο 
δύσκολα για όλους στην αρχή, αλλά θα 
δώσουµε σε αυτούς τους ανθρώπους το 
καλύτερο δώρο, την ειρήνη και θα 
µπορούµε όλοι στο µέλλον να ζούµε 
ευτυχισµένα και ειρηνικά. 

 
 

 
      Φίλιππος Λάππας 

 

           
        Δηµήτρης Μαγουλάς 
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       Κατερίνα Krunic 

  
  
 
 
 
 Με ειρήνη σ ´ όλο τον κόσµο οι 
άνθρωποι αισθάνονται ασφάλεια, µπορούν 
να δηµιουργήσουν πολιτισµό, να έχουν 
καλοζωία και ανάπτυξη. Όλος ο  κόσµος 
λατρεύει την ειρήνη. Όσοι έχουν πόλεµο στη 
χώρα τους αναζητούν την ειρήνη, χάνεται η 
ευτυχία κι απλώνεται παντού σκλαβιά και 
δυστυχία.  
 Η διαφορετικότητα προσφέρει 
ποικιλία στη ζωή µας. Αν ήµασταν όλοι ίδιοι, 
η ζωή θα ήταν χωρίς χρώµα. Δε θα είχαµε 
διαφορετικές ιδέες, δε θα νιώθαµε 
διαφορετικά αισθήµατα. Ο ρατσισµός πρέπει 
να σταµατήσει.  
 Δεν πρέπει να κατακρίνουµε τους 
άλλους. Ο κόσµος µας θα ήταν βαρετός, αν 
ήµασταν όλοι ίδιοι. 

Καλλιόπη Χατζηπατέρα 

    

 
 

  
 Οι άνθρωποι µεταξύ µας δεν είµαστε 
ίδιοι. Ο καθένας από εµάς έρχεται στον 
κόσµο µε διαφορετικά χαρίσµατα και 
ικανότητες. Ακόµη έχει διαφορετικούς 
στόχους.  
 Όµως, αν και είµαστε διαφορετικοί 
και θέλουµε άλλα πράγµατα, είµαστε όλοι 
ίσοι. Άρα έχουµε όλοι το δικαίωµα να 
προσπαθούµε να πετύχουµε τους στόχους 
µας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει 
σεβασµός, κατανόηση, ο µόνοια και 
αλληλεγγύη µεταξύ των ανθρώπων. Γιατί 
µόνο έτσι οι  κοινωνίες προοδεύουν και οι 
άνθρωποι ευτυχούν.  
 Όταν ο  καθένας αναγνωρίζει στο 
διπλανό του τα δικαιώµατα που αναγνωρίζει 
στον εαυτό του, τότε τα προβλήµατα µέσα 
στις κοινωνίες µειώνονται και η ζωή των 
ανθρώπων γίνεται πιο εύκολη και πιο 
όµορφη! 

 
Οδυσσέας Τσίρκας  

           
          Βασίλης Βασιλείου 
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 Η ειρήνη είναι ένα από τα πιο σηµαντικά αγαθά. Όταν υπάρχει ειρήνη, οι άνθρωποι 
είναι ευτυχισµένοι και ευηµερούν. Πολλές φορές όµως έχουµε πολέµους και διαξιφισµούς 
που φέρνουν δυστυχία. Ποια ό µως είναι τα κύρια συστατικά της ειρήνης; Για να έχουµε 
ειρήνη, θα πρέπει αρχικά να σεβόµαστε τις απόψεις και τον τρόπο ζωής των συνανθρώπων 
µας. Είναι λογικό να µη συµφωνούµε µε όλους τους ανθρώπους πάντα.  
 

        
       Κατερίνα Παυλίδη 

 Όλοι είµαστε διαφορετικοί, έχουµε 
διαφορετικές θρησκείες, γλώσσες, είµαστε 
πολίτες διαφορετικών χωρών. Σεβασµός στη 
διαφορετικότητα σηµαίνει πως το ότι έχουµε 
άλλες απόψεις δε συνεπάγεται πόλεµο και 
διαξιφισµό. Δυστυχώς πολλές φορές όµως η 
έλλειψη σεβασµού προς τη διαφορετικότητα 
οδηγεί σε πόλεµο. 
 Στη σηµερινή εποχή σε πολλά µέρη 
του κόσµου άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε 
πολεµικές συρράξεις αλλά και σε 
τροµοκρατικά χτυπήµατα, µε πιο πρόσφατο 
το χτύπηµα στο σιδηροδροµικό σταθµό των 
Βρυξελλών. Η τροµοκρατία είναι ένα πολύ 
ηχηρό παράδειγµα του πώς η έλλειψη 
σεβασµού στους συνανθρώπους µας, που 
έχουν άλλες απόψεις, οδηγεί στο µίσος και 
στον πόλεµο. Η διαφορετικότητα πρέπει να 
γίνεται σεβαστή, ώστε όλοι µας στη γη να 
ζούµε ειρηνικά και ευτυχισµένα.  

 
 

Φίλιππος Κούτρας 
 

 
 
 Φέτος το Πάσχα, πήγα µε τη µαµά µου 
και µια φίλη µου στην Αθήνα. Εκεί πηγαίναµε 
για µια εβδοµάδα στον Πειραιά, για να 
βοηθήσουµε τους πρόσφυγες. Ο λόγος που 
συνδέεται αυτό µε την ειρήνη είναι, επειδή οι 
πρόσφυγες έρχονται από µία χώρα που έχει 
πόλεµο. Εγώ πιστεύω ότι, για να υπάρχει ειρήνη 
στον κόσµο, πρέπει να ενδιαφέρονται όλοι για 
τέτοια θέµατα, για να µπορούν όλοι να 
βοηθήσουνε. Όµως επειδή δεν πιστεύω ότι θα 
υπάρξει ποτέ ειρήνη στον κόσµο, νοµίζω ότι ο 
κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει ό,τι µπορεί, για 
να βοηθήσει αυτούς που τα έχουν χάσει όλα, 
λόγω του πολέµου. 

 
Κίρα Νούσσια-Hinsley 
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                                Φανή Καρκάλα 

 
Ο καθρέφτης της διαφορετικότητας 

 
Κοιτάω στον καθρέφτη και βλέπω 
Κοιτάζοντας πίσω, ένας άνθρωπος 
σαν κι εµένα, όµως µε σκούρο δέρµα 
και φόβο, τόσο φόβο στα µάτια, 

που σε καταπίνει και σένα µαζί του. 
Πίσω του άνδρες βαδίζουν απειλητικά 

σα µαριονέτες του διαβόλου. 
Γυρνούν προς τον άνθρωπο µε άγραφα πρόσωπα, 

τον κρατούν µε όπλο στο κεφάλι, 
µε βλέπουν όµως, τίποτα δεν κάνουν, τίποτα. 

Κανένας δε βοηθάει, γι’ αυτούς δεν είναι άνθρωπος, 
απλώς άλλο ένα ζώο έτοιµο για σφάξιµο, 
είναι χώµα από κάτω τους, αδιάφορο. 

Ακούω όπλο, κάτι να πέφτει και µετά τίποτα, 
το µόνο που βλέπω είναι τα µάτια του 
να γυρνούν πίσω, άδεια, πεθαµένα. 
Αυτό µε τροµάζει και σκέφτοµαι, 

«οι άνθρωποι είναι σαν τα ζώα, όµως χειρότεροι». 
Πώς µπορούµε να γελάµε, 
όταν άλλοι δίπλα µας κλαίνε; 

Δεν υπάρχει διαφορά, είµαστε όλοι το ίδιο, 
άνθρωποι µε ψυχές κι αγάπη! 

 
Μαρία Lofthouse 
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       Ναυσικά Περικλέους 

 
 Υπάρχει ειρήνη στον κόσµο µας; 
Ζούνε όλοι ήρεµα και χαρούµενα; Σε µερικά 
µέρη υπάρχει, αλλά δυστυχώς σε άλλα µέρη 
δεν υπάρχει ειρήνη. Υπάρχει µόνο πόλεµος 
και κακό. Υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες 
προσφύγων και µεταναστών, που έχουν 
χάσει τα σπίτια τους και ζουν δυστυχισµένοι. 
Η ειρήνη είναι πολύ σηµαντική και θα 
έπρεπε να υπάρχει σε όλον τον κόσµο. 
 Πειράζει να είναι κάποιοι 
διαφορετικοί; Καθόλου δεν πειράζει. Δε 
σηµαίνει ότι πρέπει να κοροϊδεύεις κάποιον, 
επειδή δεν είναι όπως θα τον ήθελες να είναι. 
Όλοι οι  άνθρωποι είναι διαφορετικοί µε το 
δικό τους τρόπο. 
 Επίσης και η συµφιλίωση είναι πολύ 
σηµαντική. Θα ήταν θαύµα, αν σταµατούσε ο 
πόλεµος και γινόντουσαν όλοι φίλοι. Ο 
πόλεµος δεν προσφέρει τίποτα. Δεν έχει 
σκοπό. Αν υπήρχε ειρήνη σε όλον τον 
κόσµο, όλοι οι  άνθρωποι, αν και 
διαφορετικοί, θα ήταν φίλοι. Θα ζούσαν όλες 
οι οικογένειες χωρίς φόβο και χαρούµενα. 

Κωνσταντίνος Αττιλάκος   
 

 
 Τα τελευταία χρόνια, όπως και στο 
παρελθόν, πολλές χώρες δεν έχουν ειρήνη. 
Μια από αυτές τις χώρες είναι η Συρία, όπου 
υπάρχει εµφύλιος πόλεµος και οι άνθρωποι, 
που µένουν εκεί, πρέπει να έρθουν στην 
Ευρώπη, για να µη χάσουν τις ζωές τους. 
Εµείς στην Ευρώπη πρέπει να δεχτούµε τη 
διαφορετικότητά τους και πρέπει να υπάρξει 
συµφιλίωση, για να µπορέσουµε να τους 
βοηθήσουµε και να τους δείξουµε ότι δεν τα 
έχουν χάσει όλα.  
 Πώς θα νιώθατε εσείς, άµα 
βοµβάρδιζαν το χωριό δίπλα σας και έπρεπε 
να πάτε σε µια χώρα πολύ µακριά, για να 
ξέρετε ότι τουλάχιστον δε θα πεθάνετε; Το 
έχετε σκεφτεί; Είµαστε όλοι άνθρωποι µε 
αισθήµατα, οικογένειες, πατρίδες και δεν 
είµαστε κ αθόλου διαφορετικοί ο  ένας από 
τον άλλο, ανεξάρτητα από το χρώµα 
δέρµατος ή τη θρησκεία µας. Με την 
αποδοχή της διαφορετικότητας ό µως, είναι 
το ίδιο σηµαντικό να υπάρχει συµφιλίωση,  

         
       Μελίνα Ιωσήφ- Patel 
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Επειδή, αν δεν υπάρχει συµφιλίωση, τότε οι άνθρωποι πάντα θα βρίσκουν αιτίες για πόλεµο. 
Αποδοχή της διαφορετικότητας, χωρίς κριτική και φόβο για αυτό που δε γνωρίζουµε, φέρνει 
τη συµφιλίωση.  Και την ειρήνη. Η συµφιλίωση είναι η πιο σηµαντική λέξη από αυτές τις 
τρεις, επειδή µε τη συµφιλίωση υπάρχει ειρήνη και µε την ειρήνη µπορεί να υπάρξει και 
διαφορετικότητα. 

Αντώνης Τσακνάκης 
Παναγιώτης Παπαριστοδήµου 

 
 

   
Ριάνα Αττεσλή 

 
Ρωµανός Garzon 
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                              Σοφία Κουκιάσα 

      
    Κωνσταντίνος Φλωράτος 

 
 
 Όλοι είµαστε το ίδιο. Χώρα, θρησκεία και χρώµα δεν κάνουν διαφορά. Αυτό είναι το 
µήνυµα, που πρέπει να µάθουν όλοι. Όταν θα το έχει µάθει αυτό όλος ο κόσµος, θα µπορεί 
να υπάρχει ειρήνη. Οι πόλεµοι γίνονται, επειδή οι άνθρωποι δε µπορούν να δεχτούν ότι δεν 
έχει σηµασία τι θρησκεία είναι κάποιος ή τι χρώµα είναι το δέρµα του.  
 Οταν βλέπεις κάποιον µη σκεφτείς αµέσως κάτι επειδή  έχει µαύρο δέρµα ή επειδή 
είναι µουσουλµάνος. Στο σχολείο να µιλάς µε όλα τα παιδιά και να µην κοιτάς αν έχουν 
ακριβά κινητά ή αν έχουν πολλούς φίλους, γιατί θέλεις να είσαι µε τους δηµοφιλείς. Το πιο 
σηµαντικό πράγµα σε έναν άνθρωπο είναι η προσωπικότητά του. Μπορεί να είναι κοντός, 
χοντρός, µαύρος ή χριστιανός, όµως αυτό που θα τον κάνει φίλο σου είναι η προσωπικότητα. 
Όλοι είµαστε το ιδιο! 
 

Αλέξανδρος Spencer 
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Διδ.: Αλεξάνδρα Σαµαρά 
Δρ. Κωνσταντίνος Αθανασιάδης 

 
 Πόλεµος και Ειρήνη 
 
 
 
 
 Ο πόλεµος είναι ένα από τα χειρότερα 
πράγµατα που έχει ο  κόσµος. Όταν 
διαφορετικές χώρες είναι αντίπαλες και 
θέλουνε και οι  δύο ένα πράγµα, αρχίζει ο 
πόλεµος. Αυτό φέρνει µια τεράστια 
καταστροφή και πάρα πολλοί άνθρωποι 
πεθαίνουν. Ο τρόπος µε τον οποίο πολεµάνε 
είναι άσχηµος, όλοι πονάνε και πολλοί µαχητές 
βασανίζονται σ’ ολόκληρη τη ζωή τους από 
µνήµες όλων των κακών που έχουν γίνει. Λένε 
ότι σε έναν πόλεµο δεν υπάρχει αληθινός 
νικητής, διότι όλες οι χώρες έχουνε χάσει κάτι 
στο τέλος. 

 

 Η ειρήνη είναι κάτι που όλος ο κόσµος θέλει να έχει, αλλά δε θα υπάρχει για πολλά 
χρόνια. Όταν υπάρχει ειρήνη, όλοι οι  άνθρωποι έχουν έναν κοινό στόχο και ζούνε µε 
αρµονία. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από πολέµους και ο κόσµος έχει πολλή χαρά. 
 

Σταύρος Σολωµού 
 
  

Ο πόλεµος είναι γεγονός, που καταστρέφει 
τις ζωές όλων των ατόµων που µένουν στις 
χώρες που µαλώνουν. Έχει µόνο αρνητικές 
συνέπειες όπως θάνατο, πείνα και αρρώστιες 
και δηµιουργείται, όταν δύο χώρες είναι σε 
αντίθεση και έχουν διαφορετικές απόψεις σε 
διάφορα θέµατα και δεν µπορούνε να βρούνε 
µια λύση. 
 Αντίθετα µε τον πόλεµο, η ειρήνη 
φέρνει φιλία και χαρά στον κόσµο. Σηµαίνει 
πως µπορούµε να ζούµε σε αρµονία και 
ήρεµα. Το να έχουν οι  χώρες ειρήνη, 
σηµαίνει ότι δουλεύουν για κοινούς στόχους 
και συνεργάζονται, για να βρίσκουν λύσεις 
στα προβλήµατά τους. 

Ζωή Salter 
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O πόλεµος φέρνει θάνατο στον κόσµο και είναι 
κάτι π ου δεν αρέσει σε κανέναν. Γιατί τότε 
γίνεται όλη την ώρα; Οι άνθρωποι πρέπει να 
καταλάβουν ό τι κανείς δε νικάει σε έναν 
πόλεµο και, γι’αυτό, αν δε συµφωνούν σε κάτι, 
πρέπει να λύνουν τις διαφορές τους ειρηνικά, 
µε ηρεµία. 
 Η ειρήνη είναι σηµαντική στη ζωή  µας, 
γιατί µας δείχνει ότι ως κοινωνία όλοι θέλουµε 
το ίδιο πράγµα. Άν έχουµε τον ίδιο στόχο, τότε 
µπορούµε να δουλέψουµε µαζί για όλα τα 
προβλήµατα, που θα έχουµε στο µέλλον. 

  
Φίλιππος Spencer   

   
 
     

 Ειρήνη σηµαίνει ηρεµία στον κόσµο. 
Δεν υπάρχει πόλεµος, διαµάχες, αλλά µόνο 
χαρά. Οι άνθρωποι ζούνε σε αρµονία, 
υπάρχει συνεργασία παντού. Ειρήνη είναι 
όταν ο  ένας δείχνει φιλία στον άλλο και δε 
µαλώνουν για κανένα λόγο. Όταν υπάρχει 
ειρήνη, υπάρχει φως.  
 Ο πόλεµος είναι κακός και 
καταστρέφει όλον τον κόσµο. Φέρνει 
αρρώστιες και πείνα, προσφυγιά και λύπη. 
Άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπους σε µάχες. 
Ο πόλεµος είναι γεµάτος θάνατο και όπλα, 
και, όπου υπάρχει µάλωµα, η γη γεµίζει 
σκοτάδι. 
 

Σοφία Γραµµατικοπούλου 
 
 O πόλεµος φέρνει καταστροφή, όπου 
πηγαίνει και, υπάρχει η πιθανότητα, να µας 
καταστρέψει όλους. Αυτό που ξεχνάµε όµως 
είναι ότι ο πόλεµος δε δηµιουργήθηκε µόνος 
του. Εµείς τον έχουµε καλέσει. Εµείς φταίµε 
για την πείνα, για τις αναπηρίες, τις 
αρρώστιες που γεννήθηκαν µετά από τ ον 
πόλεµο. Εµείς φταίµε για το θάνατο, που 
υπάρχει παντού. Οι άνθρωποι φταίνε. 
 Η ειρήνη είναι µια κατάσταση στην 
οποία όλοι οι άνθρωποι στον κόσµο µπορούν 
να ζήσουν αρµονικά µεταξύ τους. Φέρνει 
ηρεµία, επειδή συνεργαζόµαστε για κοινούς 
στόχους, που δίνουν σηµασία στη ζωή µας. 

Λουκία Wells 
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Στέκεται εκεί µε το χαµένο φίλο 
Όπλα στα χέρια. Λέγανε πως θα ήταν θρύλος. 
Καταστροφή παντού και δάκρυα στα µάτια. 
Αυτή ήταν η ζωή στη µάχη. 
 
Όλοι αγαπηµένοι, όλοι µε χαρά 
Ζούνε σε ηρεµία και σε συνεργασία 
Χωρίς καταστροφή, χωρίς λύπη. 
Αυτή είναι η ζωή µε την ειρήνη. 
 

Νικόλας Λεβέντης 
 

 
 
 Ο πόλεµος καταστρέφει την αρµονία 
του κόσµου. Δεν έχει κανένα πλεονέκτηµα, 
µόνο αρρώστιες, πείνα, και θάνατο. Ο 
πόλεµος είναι γεµάτος όπλα, µάχες και 
µάλωµα. Γιατί υπάρχει κάτι τόσο κακό 
στον κόσµο µας; 
 Η ειρήνη φέρνει ηρεµία στον 
πανικόβλητο κόσµο µας. Είναι σαν φως 
στο σκοτάδι, µια αγκαλιά όταν κλαις. Ο 
κόσµος µας χρειάζεται πιο πολλή ειρήνη, 
για να γίνουµε πιο χαρούµενοι στη ζωή 
µας. 
 
 

Κική Ζωγράφου 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 Η ειρήνη είναι αγάπη και φιλία, όταν 
δεν υπάρχουν πόλεµοι. Είναι όταν οι 
άνθρωποι προσέχουν τους άλλους. Η 
ειρήνη είναι ότ αν προσέχουµε το 
περιβάλλον. Έτσι είναι η ειρήνη. 
 Ο πόλεµος είναι άνθρωποι που 
σκοτώνουν άλλους, είναι σκοτάδι και 
καταστροφή. Όταν δύο χώρες είναι 
αντίπαλες, ο πόλεµος κάνει τους ανθρώπους 
να πεινάνε και να χάνουν τις οικογένειές 
τους.  
 
 

Παναγής Krunic 
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 Όταν σκεφτόµαστε τον πόλεµο, 
θυµόµαστε όπλα, φωνές, ανθρώπους να 
µαλώνουν και τόσους πολλούς θανάτους. 
Κατά τη διάρκεια του πολέµου και µετά 
είναι όλα σε κακό χάλι, µε προσφυγιά, 
πείνα και µάχες. Σε έναν πόλεµο ποτέ 
δεν υπάρχει νικητής στ’αλήθεια.  
 Ειρήνη σηµαίνει συµφωνία και 
αρµονία µεταξύ των ανθρώπων. Όλοι 
συνεργάζονται µαζί για έναν κοινό 
στόχο, χωρίς καθόλου αντιθέσεις, είναι 
όλα σε ηρεµία. Είναι µια κατάσταση όσο 
κοντά στον Παράδεισο γίνεται, µε φως, 
χαρά και γέλια. 

Άρτεµις Ξενιτίδου 

 

 
 
 Η φιλία µας δίνει αγάπη. 

Η αγάπη δηµιουργεί ηρεµία. 
Η ηρεµία είναι σηµαντική. 
Να έχουµε όλοι κοινούς στόχους. 
Αυτά θα δηµιουργήσουν την Ειρήνη. 
 
Όταν κάποιες χώρες έχουν αντίθετους 
στόχους, γίνονται αντίπαλες. Αυτό 
δηµιουργεί το πρόβληµα του πολέµου. Και 
µετά, οι  άνθρωποι σκοτώνονται χωρίς 
κανένα λόγο.  

Αναστασία Λεβέντη 
 
 
 Πολλές χώρες βρίσκονται σε 
εµπόλεµη κατάσταση. Ο πόλεµος 
στη Συρία δηµιούργησε προβλή-
µατα σε πολλές χώρες. Έχει 
αναγκάσει τέσσερα εκατοµύρια 
ανθρώπους να γίνουν πρόσφυγες, 
για να φύγουν µακριά από τον 
πόλεµο.  
 Η Ευρώπη τώρα πρέπει να 
βρει έναν τρόπο να βοηθήσει 
αυτούς τους πρόσφυγες. Πρέπει να 
τους βρούνε δουλειά και κάπου να ζήσουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει ειρήνη σε όλες τις χώρες 
της γης. Αυτό συµβαίνει, επειδή υπάρχουν πολλές διαφορές ανάµεσά τους. Η θρησκεία µας 
λέει ότι πρέπει να ζούµε σε αρµονία αλλά η κάθε θρησκεία έχει διαφορετικές απόψεις. Αυτό 
σηµαίνει πολέµους, όχι µόνο στη Συρία, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, όπου η θρησκεία 
χρησιµοποιείται για να διχάσει. Έτσι, πιστεύω ό τι η παγκόσµια ειρήνη ποτέ δε θα γίνει 
πραγµατικότητα. 

Γιώργος Salter 
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 Δυστυχώς, στον κόσµο αυτή τη στιγµή 
υπάρχει πόλεµος λόγω θρησκευτικών 
συγκρούσεων. Παρότι η Μεγάλη Βρετανία 
δε φαίνεται πως παίρνει µέρος, αφού δεν 
υπάρχει πόλεµος εδώ, πολλοί άνθρωποι πια 
ζουν µε φόβο, γιατί έχουµε βάλει τον εαυτό 
µας σε επικίνδυνη θέση, ίσως µε καλές 
προθέσεις... Πρέπει να αντιµετωπίσουµε ό,τι 
δεν είναι σωστό, όπως τους φανατικούς, που 
σκοτώνουν πολλούς αθώους χωρίς λόγο. 

 Η ε ιρήνη είναι πολύ σηµαντική, γιατί 
είναι ένας ασφαλής τρόπος να ζεις τη ζωή 
σου χωρίς φόβο και άγχος. Η περίοδος της 
ειρήνης είναι πιο φανερή, µόλις έχει 
τελειώσει ένας πόλεµος, γιατί, υποτίθεται, 
ότι έχουν λυθεί τα προβλήµατα και δεν 
υπάρχει πια καµιά σύγκρουση. 

 
Βίκυ Spencer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπορεί εκεί έξω να γίνεται βοµβαρδισµός, 
Πόλεµος µεγάλος. 
Μπορεί εκεί έξω ν’ακούς φωνές, 
Λογοµαχίες και άσχηµα λόγια. 
Μπορεί εκεί έξω να τελειώνει ο κόσµος, 
Να σκοτώνονται άνθρωποι 
Αλλά, αν στο νού σου έχεις 
Ειρήνη, τότε µπορείς ν’αφήσεις τα «έξω». 
Ο άνθρωπος µε την απόλυτη  
Εσωτερική ειρήνη 
Θα σταµατήσει τους βοµβαρδισµούς, 
Θα λύσει τους µεγάλους πολέµους, 
Θα είναι κουφός στις φωνές 
Στις λογοµαχίες και τα άσχηµα λόγια 
 
Δε θα τελειώσει ο κόσµος 
Αν ο καθένας µας έχει εσωτερική γαλήνη 
 

Μαρία Κανελλοπούλου 
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                                                              Αποχαιρετισµοί…  
   

 Κάθε Σάββατο, τα µαθήµατα είναι ενδιαφέροντα και 
ευχάριστα.  Είµαι στο ελληνικό σχολείο για λιγότερο από δύο 
χρόνια. Στα οποία όµως έχω γνωρίσει καταπληκτικούς φίλους και 
δασκάλους. Η πολύ υψηλή ποιότητα διδασκαλίας στο σχολείο, 
είναι κάτι που πιστεύω πως δεν πρέπει να θεωρούµε δεδοµένο. Ως 
µαθήτρια της τάξης A Level, ειδικά λόγω των εξετάσεων που δίνω 
για το πανεπιστήµιο φέτος, φ υσικά έχω αντιµετωπίσει άγχος 
κάποιες στιγµές. Όµως το ελληνικό σχολείο, όπως λέει ο Καβάφης 
στην Ιθάκη, µου έδωσε ένα «ωραίο ταξίδι», «γεµάτο περπέτειες». 

Στεναχωριέµαι που φεύγω, αλλά ξέρω ότι παρότι αρχίζω καινούριο δρόµο, τις µνήµες που 
έχω δηµιουργήσει µε τους συµµαθητές και τους δασκάλους εδώ θα τις θυµάµαι πάντα. Θέλω 
να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Σαµαρά και τον κύριο Κωνσταντίνο, τους δασκάλους 
µου, που µε έχουν διδάξει τόσο καλά, ώστε να έχω αυτοπεποίθηση ότι θα πάω καλά στις 
εξετάσεις των Eλληνικών. Από το βάθος της ψυχής µου τους λέω ένα µεγάλο ευχαριστώ. 

Βίκυ Spencer 

 
 Για δέκα χρόνια, κάθε Σάββατο, ερχόµουν στο ελληνικό σχολείο. Τα πρώτα χρόνια, 
όµως, δεν καταλάβαινα γιατί έπρεπε να πάω σχολείο και το Σαββατο, ενώ οι άλλοι φίλοι µου 
κοιµόντουσαν! Τώρα έχω καταλάβει πόσο σηµαντικό ήταν για µένα. Το σχολείο µας 
προσφέρει εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, αλλά, κι αυτό είναι το πιο σηµαντικό, µε 
βοήθησε να γνωρίσω τα ήθη και τα έθιµα της πατρίδας µου. Τα τελευταία δύο χρόνια στο 
ελληνικό σχολείο, η κυρία Σαµαρά και ο κύριος Αθανασιάδης µε βοήθησαν να βελτιώσω τα 
Ελληνικά µου και έκαναν την εµπειρία µου στο σχολείο πολύ ευχάριστη. Τώρα που έχω 
τελειώσει το ελληνικό σχολείο σκέφτοµαι τα Σάββατα που θα µπορώ να ξυπνάω αργά. 
Σκέφτοµαι επίσης, όµως, πόσο θα µου λείψει το σχολείο, οι  δάσκαλοι, οι  φιλίες που έχω 
κάνει και γενικά η φιλική ατµόσφαιρα που έχουµε δηµιουργήσει 

Μαρία Κανελλοπούλου 

 
 Όταν κάθισα να γράψω αυτό το κείµενο, στην αρχή δεν ήµουν σίγουρος πώς θα 
απεικόνιζα τις καλές στιγµές που πέρασα εδώ. Όταν ξεκίνησα σ’αυτό το σχολείο, ήµουν 
δώδεκα χρόνων. Είχα αγωνία επειδή δεν ήµουν σίγουρος πώς θα πήγαινε η πρώτη µέρα µου. 
Τώρα, µετά από τέσσερα χρόνια, είµαι δεκαέξι χρόνων και αισθάνοµαι σαν να ήµουν σ’αυτό 
το σχολείο από το νηπιαγωγείο. Προσωπικά πιστεύω ότι τα µικρά πράγµατα είναι αυτά που 
θα θυµάµαι από το ελληνικό σχολείο. Για παράδειγµα, τα δωράκια που µας έδινε η κυρία 
Σαµαρά για το Πάσχα και τα Χριστούγεννα ή τα αστεία ανέκδοτα του κυρίου Κωνσταντίνου, 
που µε έκαναν να γελάω κάθε εβδοµάδα. Αυτές είναι οι  αναµνήσεις, που θα µείνουν για 
πάντα µαζί µου και αυτά έκαναν το σχολείο αυτό µοναδικό. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την κυρία Σαµαρά και τον κύριο Κωνσταντίνο για την τροµερή βοήθειά τους 
στο ΑS και το Α Level. Επιπλέον, για τη βοήθειά τους στο να βελτιώσω την χρήση της 
ελληνικής γλώσσας γενικότερα. Θα ήθελα όµως να πω ένα µεγάλο 
ευχαριστώ και στους γονείς µου, που µε ξυπνούσαν κάθε Σάββατο 
πρωί, για να πάω στο ελληνικό σχολείο. Τελικά, άξιζε ο κόπος! 

 
Γιώργος Salter 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015-2016 
 
 
Σάββατο 18 Σεπτεµβρίου 2015 
 Αγιασµός 
 
Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 
 Εορτασµός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο θέατρο του Μarylebone 
CE School for Girls, µε απαγγελίες ποιηµάτων, τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς. 
 
Σάββατο 5 Δεκεµβρίου 2015 
 Χριστουγεννιάτικο παζάρι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. 
 
Σάββατο 19 Δεκεµβρίου 2015 
 Εκκλησιασµός στον ναό της Αγίας Σοφίας και Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Μετά τη λήξη 
της γιορτής δόθηκαν οι έλεγχοι προόδου των µαθητών για το πρώτο τρίµηνο. 
 
Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016 
 Κοπή της βασιλόπιτας στο θέατρο του σχολείου. 
 
Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 
 Εκκλησιασµός για την εορτή των Τριών Ιεραρχών στον ναό της Αγίας Σοφίας. 
 
Σάββατο 12 Μαρτίου 2016 
 Αποκριάτικη γιορτή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. 
 
Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 
 Εορτασµός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στο Ελληνικό Κέντρο.  
 
Σάββατο 9 Ιουλίου 2016 
 Κλείνει ο κύκλος των µαθηµάτων του σχολικού έτους 2015-2016 µε την ετήσια γιορτή 
αποχαιρετισµού για το καλοκαίρι. Στο τέλος της γιορτής επιδίδονται τίτλοι προόδου και 
διανέµεται το νέο τεύχος του περιοδικού (τ.16) το οποίο κρατάτε στα χέρια σας. 
 

Το σχολείο της Αγίας Σοφίας θα ανοίξει ξανά το Σάββατο 10 Σεπτεµβρίου 2016 
 

 
AUTUMN TERM 

 
10 Σεπτ. 2016 – 17 Δεκ. 2016 

HALF TERM : 29 Οκτωβρίου 2016 

SPRING TERM 
 

7 Ιαν. 2017 – 8 Απρ. 2017 
HALF TERM: 18 Φεβρουαρίου 2017 

SUMMER TERM 
 

29 Aπρ. 2017 – 8 Ιουλ. 2017 
HALF TERM: 3 Ιουνίου 2017 
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Στιγµιότυπα από τη ζωή και τις γιορτές του σχολείου µας 
 

 
 

Έναρξη σχολικού έτους – Αγιασµός 
 

 
 

Εορτασµός της 28ης Οκτωβρίου 1940 
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Στιγµιότυπο από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου µας στην εκκλησία της Αγίας 
Σοφίας 

 
 

 
 

Από τη µικρή µας γιορτή για την ηµέρα της Αγάπης 
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Εορτασµός της 25ης Μαρτίου στο Ελληνικό Κέντρο  
 

 
Πασχαλινές δηµιουργίες από τους µαθητές του σχολείου µας 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
St Marylebone School, 64 Marylebone High Street, London W1U 5BA 

 
 
 
 
 
 


