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Χαιρετισμός του Πανοσ/του Αρχιμ. κ. Θεωνά Μπακάλη, Ιερατικώς 
Προϊσταμένου της Αγίας Σοφίας Λονδίνου

 Το Σχολείο της Αγίας Σοφίας περιλαμβάνει τάξεις Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, GCSE και A Level και 
λειτουργεί κάθε Σάββατο από 9:30 π.μ. έως 1:15 μ.μ. Διδάσκονται: ελληνική γλώσσα, θρησκευτικά, 
ελληνική ιστορία, γεωγραφία, μουσική και ελληνικοί χοροί.

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

Τηλέφωνα:
07500 654 610

Ταχ. Δ/νση:
Greek Cathedral
Moscow Road
London
W2 4LQ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 Στόχος του σχολείου είναι να παρέχει εβδομαδιαία εκπαίδευση γύρω από την ελληνική 
γλώσσα, τον πολιτισμό, την ορθοδοξία και την ιστορία, με απώτερο σκοπό την απόκτηση A Level στα 
Νέα Eλληνικά. Το σχολείο είναι ανοιχτό σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως καταγωγής, όμως η διδακτέα 
ύλη είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες ελληνόπουλων δεύτερης ή τρίτης γενιάς ή παιδιών των 
οποίων ένας μόνο από τους δύο γονείς είναι  Έλληνας.

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ: C. M. Lemos Foundation, Anonymous (2)
ΔΩΡΗΤΕΣ: The Lyras Family Charitable Trust, Anonymous (2)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Κ. Καρούση
Αντιπρόεδρος: Μ. Σπύρου
Ταμίας: Δρ. Ι. Μαργαρώνης
Επίτιμη Γραμματέας: 
Σ. Πολέμη
Ταμίας/Διοικητική Υποστήριξη:
Νένα  Homans

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διευθύντρια: 
Δρ. Ο. Φακατσέλη
Υποδιευθύντρια και Υπεύθυνη 
Δημοτικού:
Δρ. Α. Γκοράτσα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ
Σ. Ανατολιώτης
Μ. Αποστολάκη
Δ. Βογιατζής
Λ. Γιώτα
Α. Γκότση
Γ. Καλογεροπούλου
Φ. Καραγιάννη
Ε. Κυριακοπούλου
Χ. Κωστοπούλου
Η. Λάντζας
Τ. Μολιού
Μ. Μπαρδάνη
Σ. Ντέτσικα
Ε. Πιπινίκα
Ε. Σακελλαρίδου
Β. Σάκκος
Ε. Σταφύλη
Κ. Τζωρτζοπούλου
Ι. Μπίλη
Θ. Χατζηδάβαρης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
Β. Παππά

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

ΒΟΗΘΟΙ:
Κ. Αργυράκη
Α. Βλουτή  
Α. Γκίκα 
Τ. Καράλη
Δ. Κεφαλίδου 
Κ. Πάλλη
Κ. Παπαϊωάννου 
Χ. Ταμπακάκη
Κ. Χανή 
Γ. Χοχλάκη

Συντακτική ομάδα περιοδικού: Διδακτικό προσωπικό και μαθητές του Σχολείου Αγίας Σοφίας  |  Γενική 
επιμέλεια: Δρ. Όλγα Φακατσέλη  |  Φιλολογική επιμέλεια:  Κέλλυ Τζωρτζοπούλου  |  Δημιουργική σύνθεση 
περιεχομένων & εξώφυλλο: Δήμητρα Τσιλιγκίρη  |  Εκτύπωση: St Pauls Press  |  Ευγενική χορηγία του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Θ. Χατζηδάβαρης
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Χαιρετισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του σχολείου μας
 Πώς άλλαξε η ζωή μας!  Συνήθως η μια χρονιά διαδέχεται την προηγούμενη με ελάχιστες αλλαγές.  
Τις παρατηρούμε, τις σημειώνουμε και προχωράμε, όπως πριν.  Τώρα όμως, οι τελευταίοι μήνες έφεραν τα 
πάνω κάτω και η καθημερινότητά μας έγινε αγνώριστη. 
 Κλειστήκαμε στα σπίτια μας.   Για μερικούς τυχερούς η αλλαγή αυτή ήταν μια απόλαυση, χωρίς τους 
εξαντλητικούς ρυθμούς του 21ου αιώνα, με περιπάτους σε μια ήσυχη πόλη με καθαρό αέρα.  Για άλλους 
πιο άτυχους, ίσως τους περισσότερους, αποτέλεσε μια δοκιμασία που, όπως όλες, θα περνούσε, αλλά με τι 
επιπτώσεις, προσωρινές και μόνιμες;
 Όλοι μαζί κλάψαμε, ακούγοντας ιστορίες για γιατρούς στην Ιταλία στον ρόλο του Θεού, να πρέπει να 
αποφασίσουν για το ποιος θα μπει στην εντατική, για μια τελευταία ελπίδα σωτηρίας  και ποιος  όχι.  Όλοι 
μαζί κλάψαμε βλέποντας εικόνες μαζικών ταφών, πού; Στη Νέα Υόρκη!  Ακούσαμε προσωπικές ιστορίες 
τραγωδίας, αλλά και θριάμβου, είδαμε τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής.  Συγκινηθήκαμε.
 Όμως, ουδέν κακόν αμιγές καλού.  Η αντιμετώπιση του κορωνοϊού στην Ελλάδα επέτρεψε σε μας 
τους Έλληνες να αντικρίσουμε τον κόσμο με το κεφάλι ψηλά.  Επιτέλους, η χώρα μας έγινε αντικείμενο 
θετικών κι επαινετικών άρθρων στον διεθνή τύπο.   Σταθήκαμε μαζί ενάντια στον αόρατο εχθρό, με γνώμονα 
την επιστήμη.  Το κράτος μάς σεβάστηκε και εμείς ανταποδώσαμε με συμμόρφωση και υπακοή.  
 Η περιπέτεια δεν έχει τελειώσει ακόμη.  Αλλά προς το παρόν, μπορούμε να είμαστε πάλι υπερήφανοι 
που είμαστε Έλληνες, όχι μόνο μέσα μας, όχι μόνο με λόγια μεταξύ μας, αλλά μπροστά σε όλη την υφήλιο!

Καλλιόπη Καρούση
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Το νέο τεύχος του περιοδικού μας
 Όταν πέρσι, σε μια από τις τελευταίες συναντήσεις διδακτικού προσωπικού, αποφασίζαμε ομόφωνα 
το θέμα του περιοδικού της επόμενης σχολικής χρονιάς, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι το φετινό 
περιοδικό θα ήταν τόσο μα τόσο διαφορετικό. 
 Δεν είναι υπερβολή να πω ότι το τεύχος, που ξεφυλλίζετε αυτή τη στιγμή, είναι ένα ιστορικό τεύχος, μια 
και αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από τη ζωή που γνωρίζαμε ως τώρα: δρακόντεια 
περιοριστικά μέτρα, κοινωνική αποστασιοποίηση, κλειστά σύνορα, τραγικές απώλειες σε ανθρώπινες 
ζωές, η παγκόσμια οικονομία σε ύφεση και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κλειστά! Ο νέος κορωνοϊός μπορεί 
να ταλαιπωρεί την παγκόσμια κοινότητα τους τελευταίους έξι μήνες, αφήνει, όμως, αγνό και αλώβητο το 
μυαλό και τις ψυχές των παιδιών, που, αν και προβληματίζονται, συνεχίζουν να χαμογελούν, θυμίζοντας 
σε όλους μας ότι ακόμη και μέσα σε ένα αβέβαιο παρόν κι ένα αχαρτογράφητο μέλλον, η ζωή συνεχίζει να 
έχει στοιχεία αισιόδοξα και ελπιδοφόρα. Αυτά τα θετικά στοιχεία, που αποτυπώνονται φέτος ποικιλοτρόπως 
στις σελίδες του περιοδικού μας, μάς καλούν οι μικροί και μεγάλοι μαθητές να αναλογιστούμε. Και ίσως, 
τώρα, που η κανονικότητα επανέρχεται σιγά σιγά στις ζωές όλων μας, να σκεφτούμε λίγο βαθύτερα, να 
αναρωτηθούμε και να αναθεωρήσουμε απόψεις και προτεραιότητες,  δράττοντας, από καιρό σε καιρό, την 
ευκαιρία να κάνουμε μια παύση από τους φρενήρεις ρυθμούς της καθημερινότητας, συνειδητοποιώντας ότι 
στην απλότητα κρύβεται η ομορφιά κι η ευτυχία.
 Η φετινή χρονιά μπορεί να στιγματίστηκε από τον κορωνοϊό, όμως δεν ήταν λίγες οι στιγμές που μας 
γέμισαν χαρά και υπερηφάνεια για το ήθος, την ευγένεια, τα πολύπλευρα ταλέντα και την πρόοδο των μαθητών 
και των μαθητριών μας. Αναμφισβήτητα, ωστόσο,  ήρωες της φετινής χρονιάς αναδείχτηκαν οι δάσκαλοι του 
σχολείου μας. Για τις ατελείωτες διαδικτυακές συναντήσεις μας, τις απεριόριστες εργασιακές ώρες, δίχως 
ποτέ να εκφραστεί το παραμικρό παράπονο, την πηγαία δημιουργικότητα, τα εμπνευσμένα εκπαιδευτικά 
πακέτα και τα εξ αποστάσεως σύγχρονα μαθήματα δεν έχω παρά μόνο λόγια επαίνου και θαυμασμού. Στην 
υποδιευθύντριά μου, για την καταλυτική συνδρομή της στη λειτουργία του σχολείου και τη σχολική μας 
επιτροπή, που είναι πάντοτε αρωγός σε κάθε μας προσπάθεια, οφείλονται ιδιαίτερες ευχαριστίες. Τέλος, στη 
γραμματέα του σχολείου μας, κα Νένα Homans, στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τις εκπαιδευτικές 
αποστολές Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και σε όλους τους γονείς του σχολείου μας, που μας στήριζαν και μας 
ενθάρρυναν με τα θερμά τους μηνύματα, όλο αυτό το δύσκολο διάστημα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. 
 Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο και ασφαλές καλοκαίρι! Το σχολείο μας θ’ ανοίξει και πάλι τις 
πόρτες του για τους μικρούς και μεγάλους μαθητές του το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί.

Η διευθύντρια
Δρ. Όλγα Φακατσέλη

Σύλλογος Γονέων & Διδασκόντων
 Ο Σύλλογος Γονέων και Διδασκόντων της Αγίας Σοφίας ιδρύθηκε το 2011, με σκοπό να υποστηρίξει 
οικονομικά και πολιτιστικά το σχολείο,  μέσω μιας σειράς εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που απευθύνονται 
τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Όλοι οι γονείς γίνονται αυτόματα μέλη του Συλλόγου, όταν τα παιδιά τους 
εγγραφούν στο σχολείο. Η ένταξη των γονέων στον Σύλλογο είναι ένας εξαιρετικός τρόπος συμμετοχής στο 
σχολείο.
 Από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος Γονέων της Αγίας Σοφίας βοήθησε το σχολείο αγοράζοντας εξοπλισμό 
και βιβλία και βοηθώντας με διάφορους τρόπους, οικοδομώντας μια σχολική κοινότητα και παρέχοντας 
κοινωνικές εκδηλώσεις στα παιδιά.
 Η φετινή σχολική χρονιά ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες, καθώς λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού το σχολείο αναγκάστηκε να κλείσει στα τέλη Μαρτίου, με αποτέλεσμα η δράση του Συλλόγου 
να τερματιστεί για το σχολικό έτος 2019-20. Ο Σύλλογος κατάφερε, όμως, να διοργανώσει μια ποικιλία 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων μέσα στους έξι μήνες που το σχολείο ήταν ανοιχτό: πώληση γλυκών και 
μεταχειρισμένων ελληνικών βιβλίων, ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι με πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά, 
πώληση παραδοσιακών γουριών για το νέο έτος, πώληση ενός εξαιρετικά σχεδιασμένου ημερολογίου τοίχου 
με σχέδια των παιδιών ανά τάξη και πώληση μαρτιάτικων βραχιολιών.
 Με τις παραπάνω εκδηλώσεις, ο Σύλλογος συγκέντρωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και ήταν σε 
θέση να βοηθήσει οικονομικά το σχολείο σε κάποιες από τις ανάγκες του: αγόρασε λεξικά και πινακάκια με 
μαρκαδόρους, πλήρωσε τα έξοδα για τον σχεδιασμό του σχολικού περιοδικού και χορήγησε το καινούριο 
ηχητικό σύστημα για τις ανάγκες γιορτών και εκδηλώσεων.
 Με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συλλόγου και το καθένα ξεχωριστά 
για τη σκληρή δουλειά και τον κόπο που κατέβαλαν, αλλά και τον ενθουσιασμό τους στην προετοιμασία και 
εκτέλεση των εκδηλώσεων.
 Τα Μέλη του Συλλόγου και εγώ προσωπικά ελπίζουμε ότι η άριστη συνεργασία μεταξύ της
Εκτελεστικής Επιτροπής του και της Διεύθυνσης του Σχολείου θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του 
επόμενου ακαδημαϊκού έτους, προς όφελος των παιδιών μας και του σχολείου.
 Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο, διαφορετικό καλοκαίρι, να είστε όλοι υγιείς και 
χαρούμενοι.
        Δρ. Μαρία Καλλή
         Πρόεδρος
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Νηπιαγωγείο Α’ & Β’ Νηπιαγωγείο Α’ & Β’

Tμήμα Α’
Διδ.: Μαρία Αποστολάκη
Βοηθός: Τζέλλα Καράλη

Tμήμα Β’
Διδ.: Ευαγγελία Πιπινίκα

Βοηθός: Κατερίνα Αργυράκη

 Ο κορωνοϊός μάς περιόρισε στο να μείνουμε στο σπίτι, ωστόσο ο καθένας 
μας επέλεξε διάφορες ασχολίες για να περάσει ευχάριστα την ώρα του! Τα 
παιδιά των δύο τάξεων του Νηπιαγωγείου ζωγράφισαν την αγαπημένη τους 
δραστηριότητα αυτήν την περίοδο. Αποτύπωσαν στο χαρτί όλα αυτά με τα οποία 
τους αρέσει να απασχολούνται μέσα στο σπίτι ή στον κήπο τους με τους γονείς και 
τα αδέρφια τους!

Aella Johnson – H Αέλλα παίζει χαρτιά με τον 
αδερφό της

Αλέξανδρος Θεοφάνους – O Αλέξανδος παίζει 
έξω.

Φίλιππος Γκλαβόπουλος – Ο Φίλιππος κάνει 
ποδήλατο και παίζει ποδόσφαιρο

Σταμάτης Κουλουρίδης  –  Ο Σταμάτης παίζει έξω.

Αντωνία Τσιρογιάννη – Οι δημιουργίες της 
Αντωνίας

Αντωνία Τσιρογιάννη – Οι δημιουργίες της 
Αντωνίας

Αντωνία Τσιρογιάννη – Οι δημιουργίες της 
Αντωνίας



   8   |   Μαθητικές Φωνές    9   |   Μαθητικές Φωνές

Νηπιαγωγείο Α’ & Β’ Νηπιαγωγείο Α’ & Β’

Φοίβος Σταθακόπουλος –  Το επιτραπέζιο 
τραπέζι super score 1000 που επινόησε ο Φοίβος

Louis Walkden – Ο Louis παίζει Φιδάκια και 
Σκάλες

Μάνος Κεχαγιάς  – Ο Μάνος κάνει ποδήλατο 
με την αδερφή του

Μάνος Κεχαγιάς  – Ο Μάνος παίζει με το Air 
Patrol παιχνίδι του

Μάνος Κεχαγιάς  – Ο Μάνος παίζει τους 
πειρατές

Χάρης Κατσάρης – Ο Χάρης ζωγραφίζει και 
περνάει μέρος του χρόνου του παίζοντας στο 
πάρκο

Φοίβος Σταθακόπουλος – Πώς παίζεται το 
παιχνίδι

Άρης Πατσιαλός-McDonald – Ο Άρης παίζει 
κυνηγητό με τον μπαμπά στο πάρκο και η μαμά 
τους ακολουθεί περπατώντας
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Προδημοτική Α’ & Β’ Προδημοτική Α’ & Β’

Blake Μπαστουνόπουλος

Πασχάλης  Χριστοδούλου

Tμήμα Α’
Διδ.: Μυρτώ Μπαρδάνη

Βοηθός: Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου

Tμήμα Β’
Διδ.: Φανή Καραγιάννη

Βοηθός: Τζίνα Χοχλάκη

 Η πανδημία του κορωνοϊού, η κοινωνική απομόνωση και η αβεβαιότητα είναι η 
νέα πραγματικότητα, την οποία μικροί και μεγάλοι βιώνουμε έντονα το τελευταίο 
διάστημα. Τα σχολεία είναι κλειστά, οι περισσότεροι γονείς εργάζονται από το 
σπίτι, τα παιδιά δεν μπορούν να βγουν έξω και να παίξουν με τους φίλους τους, 
ούτε να επισκεφθούν αγαπημένα πρόσωπα, όπως τον παππού και τη γιαγιά. 
Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο γι’ αυτήν την ηλικία, κυρίως μέσα 
από παραμύθια και ιστορίες, προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε στα παιδιά τι 
είναι ο κορωνοϊός, ο οποίος έχει αλλάξει τόσο πολύ τη ζωή μας και ποια μέτρα 
πρόληψης θα ήταν καλό όλοι να λάβουμε, προκειμένου να είμαστε ασφαλείς 
και υγιείς. Οι μαθητές ζωγράφισαν τον κορωνοϊό όπως οι ίδιοι τον φαντάστηκαν 
και ετοίμασαν μικρά βίντεο με συμβουλές και πρακτικές διαδικασίες, όπως το 
πλύσιμο των χεριών, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Με 
σκοπό την ευχάριστη και δημιουργική απασχόλησή τους όλο αυτό το διάστημα, τους 
προτείναμε να ασχοληθούν με ποικίλες δραστηριότητες, όπως η ζωγραφική, οι κατασκευές 
και οι συνταγές ζαχαροπλαστικής. Οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε όλες τις δραστηριότητες και 
αποτύπωσαν μέσα από τις εργασίες τους πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το … «Μένουμε σπίτι».

1. Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον κορωνοϊό 

Πόπη Harvie

Αλέξανδρος  Lvov
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Προδημοτική Α’ & Β’ Προδημοτική Α’ & Β’

Αναστάσιος Ματσούκης

Γεωργία Γκούτζιου

2. ...και τα συναισθήματά τους

Σοφία – Δέσποινα Γκλιάτη Πασχάλης Χριστοδούλου

Ανδριανός Suarez Ιωσήφ Διαμαντάκης

3. Μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό - 
Φτιάχνοντας τη δική  μου μάσκα
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Προδημοτική Α’ & Β’ Προδημοτική Α’ & Β’

4. Ζωγραφική, δραστηριότητες και άλλες κατασκευές

Γεωργία Γκούτζιου

Blake Μπαστουνόπουλος

Ελένη Καρασάββα

Πασχάλης Χριστοδούλου Σοφία – Δέσποινα Γκλιάτη
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Προδημοτική Α’ & Β’ Προδημοτική Α’ & Β’

Σοφία – Δέσποινα Γκλιάτη

5. Συνταγές ζαχαροπλαστικής

Πάνος Φωτόπουλος

Σοφία- Δέσποινα Γκλιάτη
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Πρώτη τάξη  Α’ & Β’ Πρώτη τάξη  Α’ & B’

«Κορωνοϊός και Συναισθήματα»

 Με αφορμή την πρωτόγνωρη κατάσταση που όλοι βιώσαμε με τον 
ερχομό του κορωνοϊού στη ζωή μας, η Πρώτη τάξη είχε την ευκαιρία να 
διαβάσει διάφορα βιβλία, που απευθύνονται σε παιδιά και περιγράφουν
με χιουμοριστική διάθεση την κατάσταση. Τα παιδιά της τάξης κλήθηκαν
να διαβάσουν τις ιστορίες αυτές και να ζωγραφίσουν το πώς φαντάζονται
τον κορωνοϊό. Επίσης, εξέφρασαν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους  
για την περίοδο του κορωνοϊού.

Σων Ryan Ζωή Μαρία Οικονομοπούλου Θεοδόσης Κοντόπουλος Κάλλια Μαρούλη

Tμήμα Α’
Διδ.: Ευδοξία Σακελλαρίδου

Βοηθός: Αθηνά Βλουτή

Tμήμα Β’
Διδ.: Δρ. Αϊλίνα Γκοράτσα
Βοηθός: Αναστασία Γκίκα

Ιωάννα Morel
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Σοφία Αττεσλή

Πρώτη τάξη  Α’ & Β’ Πρώτη τάξη  Α’ & B’

Πηνελόπη Fox Μαρίλια Καραγεώργου

Τριαντάφυλλος Σκευοφύλακας

Νικόλας Καραβάς Άρης Pezeshkpour
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Ιωάννα Morel

Ελένη Στεργίου

Ιωάννα Morel

Ζέφυρος Johnson

Constantine Βέρδης Δήμητρα Γκούτζιου

Πρώτη τάξη  Α’ & Β’ Πρώτη τάξη  Α’ & B’
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Δευτέρα τάξη Α’, Β’ & Γ’ Δευτέρα τάξη Α’, Β’ & Γ’

 Την περίοδο της καραντίνας τα παιδιά έμειναν στο σπίτι. 
Άλλα έπαιζαν πιο πολύ με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, 
άλλα μαγείρευαν ή διασκέδαζαν, αλλά και συζητούσαν συχνά 
για το πώς αισθάνονταν. 
 Τι τους έλειπε; Πόσο ανησυχούσαν για την υγεία τη δική 
τους ή της οικογένειάς τους; Τι τα έκανε χαρούμενα;
 Οι μαθητές της Δευτέρας Δημοτικού μας έγραψαν για 
κάποια από τα συναισθήματα που ένιωσαν κατά την περίοδο 
της καραντίνας και μας περιέγραψαν ή ζωγράφισαν τις όμορφες 
δραστηριότητες που έκαναν.

Tμήμα Α’
Διδ.: Ευφροσύνη Σταφύλη
Βοηθός: Κατερίνα Πάλλη

Tμήμα Β’
Διδ.: Ελένη Κυριακοπούλου
Βοηθός: Κωνσταντίνα Χανή

Tμήμα Γ’
Διδ.: Λίλιαν Γιώτα

Βοηθός: Χαρά Ταμπακάκη

Τώρα που είμαι στο σπίτι, διαβάζω τα μαθήματα του σχολείου μου. 
Κάποιες φορές είναι πολύ το διάβασμα και χρειάζομαι όλη την ημέρα 
και κάποιες φορές χρειάζομαι λιγότερη ώρα. Κάποιες φορές βλέπω 
τηλεόραση, αλλά όχι πολύ. Όταν κάνω το διάβασμά μου, κάνω ένα 
μικρό διάλειμμα, παίζω με τον αδελφό μου και κάνω χορό με μουσική. 
Βγαίνω έξω για να κάνω ποδήλατο, πηγαίνω βόλτα στο πάρκο ή παίζω 
στον κήπο. Στενοχωριέμαι λίγο, γιατί μου λείπουν οι φίλοι μου, αλλά 
μου αρέσει να είμαι στο σπίτι με τα αδέλφια μου, τη μαμά και τον 
μπαμπά μου.

Φίλιππος Σταυρίδης

Amelie Reade

Αθηνά Gourdain Calogeropoulos
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 Ιωάννα Ζολώτα

Κυριακή Θωμοπούλου

Παναγιώτης Ηλιόπουλος

Κωνσταντίνος Φουρλής

Αυτή την εποχή νιώθω περίεργα, γιατί μου λείπει το σχολείο και οι φίλοι μου.

Αντωνία Δασίου

Αθανασία Μηλιώτη

Δευτέρα τάξη Α’, Β’ & Γ’ Δευτέρα τάξη Α’, Β’ & Γ’
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Αλεξάνδρα Κοσμά

Γεωργία – Λουκία Σακελλάρη

Ορφέας Γκλαβόπουλος

Πέτρος Ηλιόπουλος

Δευτέρα τάξη Α’, Β’ & Γ’ Δευτέρα τάξη Α’, Β’ & Γ’
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Τρίτη τάξη Α’ & Β’ Τρίτη τάξη Α’ & Β’ 

 Η περίοδος που διανύσαμε σίγουρα δεν ήταν 
συνηθισμένη και σίγουρα άλλαξε την καθημερινότητά 
μας σε διάφορα επίπεδα. Κάποιοι την πέρασαν 
περιμένοντας υπομονετικά να τελειώσει και να 
επιστρέψουν στην κανονικότητα, ενώ κάποιοι άλλοι, 
οι πιο «σπιτόγατοι», δεν έχασαν την ευκαιρία να 
εκμεταλλευτούν τον επιπλέον χρόνο για ξεκούραση 
και ύπνο. Σίγουρα, όμως, όλοι μας προσπαθήσαμε 
να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε και, φυσικά, 
ευχαριστηθήκαμε τις οικογενειακές στιγμές, οι οποίες 
ήταν μάλλον περισσότερες.  
 Η Τρίτη τάξη έκανε έναν απολογισμό της 
ιδιαίτερης αυτής περιόδου, εστιάζοντας κυρίως στα 
θετικά στοιχεία.

Tμήμα Α’
Διδ.: Σπύρος Ανατολιώτης

Tμήμα Β’
Διδ.: Τέρψη ΜολιούΤα θετικά της καραντίνας Harry Daniel

Νικόλας ΚαβαλλιεράτοςΔημήτρης Μαγουλάς
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Τρίτη τάξη Α’ & Β’ Τρίτη τάξη Α’ & Β’ 

Αλέξανδρος Θανασούλας

Κατερίνα KrunicΝεφέλη Σπύρου

Ελιζαμπέτα Σταθοπούλου
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Τρίτη τάξη Α’ & Β’ Τρίτη τάξη Α’ & Β’ 

Παναγιώτης Παπαριστοδήμου

Ριάνα ΑττεσλήΟρέστης Τσόκος

Μελίνα Joseph-Patel
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Τρίτη τάξη Α’ & Β’ Τρίτη τάξη Α’ & Β’ 

Χρυσή Βακαλοπούλου

Χρυσή Βακαλοπούλου
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Τετάρτη τάξη Α’ & B’ Τετάρτη τάξη Α’ & Β’ 

 Δεδομένης της πρωτοφανούς κατάστασης που 
όλοι βιώνουμε, τα παιδιά της Τετάρτης Δημοτικού 
αποφάσισαν να δουν τα πράγματα με θετική ματιά και 
να γράψουν στο ημερολόγιό τους διάφορες ευχάριστες 
ασχολίες και δραστηριότητες, που έκαναν με την 
οικογένειά τους, κατά τη διάρκεια της καραντίνας. 
Παρακάτω θα βρείτε τις αισιόδοξες καταχωρίσεις τους 
στο «θετικό ημερολόγιο».

Tμήμα Α’
Διδ.: Σταματία Ντέτσικα

Tμήμα Β’
Διδ.: Αλίκη Γκότση

Καρμέλλα Δερουκάκη

Καρμέλλα Δερουκάκη

Καρμέλλα Δερουκάκη
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Τετάρτη τάξη Α’ & B’ Τετάρτη τάξη Α’ & Β’ 

Αλεξάνδρα Μπαχάρη

Αντώνης Ζολώτας

Άννα Μανδρινού

Ορέστης Μηλιώτης
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Τετάρτη τάξη Α’ & B’ Τετάρτη τάξη Α’ & Β’ 

Γιώργος Δάσιος 

Σάββας Καρυπίδης

Θάλεια ΣακκάΆρης Σιαμήτρος
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Τετάρτη τάξη Α’ & B’ Τετάρτη τάξη Α’ & Β’ 

Νικόλαος Καμπέρης
Μελίνα 

Κατσακιώρη Hutchison



   46   |   Μαθητικές Φωνές    47   |   Μαθητικές Φωνές

Τετάρτη τάξη Α’ & B’ Τετάρτη τάξη Α’ & Β’ 

Χριστίνα Μίλλερ 

Πία Χάρισον

Φίλιππος-Απόλλων 

Ευσταθιάδης
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Πέμπτη τάξη Πέμπτη τάξη 

Διδ.: Βασίλειος Σάκκος
Βοηθός: Δέσποινα Κεφαλίδου

 Σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους, οι μαθητές και μαθήτριες 
της Πέμπτης Δημοτικού μοιράζονται μαζί μας ασχολίες που τους 
έκαναν χαρούμενους και χαρούμενες στο διάστημα που κράτησε 
η καραντίνα. Μας δείχνουν μέσα από εύθυμα και χαρούμενα 
πάνελ πώς συνδέθηκαν και συνδέονται με τον εαυτό τους, τη 
φύση, αλλά και τους άλλους ανθρώπους, τοποθετώντας 
έτσι τις δικές τους ελπιδοφόρες ψηφίδες στο μωσαικό 
του παγκόσμιου, ανθρώπινου οργανισμού σε 
περίοδο κρίσης.

 Αλέξανδρος Barrett Αναστάσιος Βλίσμας 

Αθηνά Παζώ 

4-2=
?
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Πέμπτη τάξη Πέμπτη τάξη 

Θεόδωρος Κατσάρης 

Ηλιάνα Ξηρός 

Γιάννης Κουκιάσας 

Αντζελίνα Mittelmaier
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Πέμπτη τάξη Πέμπτη τάξη 

Σοφία Παπαριστοδήμου 

Σοφία Πανταζοπούλου 

Ισαβέλλα Θανασούλα

Ευριδίκη Ντίνα
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Έκτη τάξη Α’ & Β’ Έκτη τάξη Α’ & Β’

Γιάννης Μανδρινός

Ζωή Τσόκου

 Η εμφάνιση, αλλά και η εξάπλωση του κορωνοϊού επέφερε ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας. 
Εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες και να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του ιού. Αναπόφευκτα, η υγειονομική αυτή 
κρίση επηρέασε και τη λειτουργία του σχολείου μας, όπως επίσης τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και τις 
καθημερινές συνήθειες των μαθητών μας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Έκτης, παρακολουθώντας τις 
εξελίξεις των τελευταίων μηνών, παρουσιάζουν μέσα από τα μάτια της ψυχής τους τη δική τους  άποψη για 
την καραντίνα και τις επιπτώσεις της και εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσα από κόμικς ή πόστερς με 
αφοπλιστική ειλικρίνεια, αρκετή δόση χιούμορ και...πολλή φαντασία! 

Για τη δημιουργία του υλικού χρησιμοποιήθηκε η ιστοσελίδα “https://www.canva.com/”

Tμήμα Α’
Διδ.: Δημήτριος Βογιατζής

Tμήμα Β’
Διδ.: Ηλίας Λάντζας

Alexandros Duckworth



   56   |   Μαθητικές Φωνές    57   |   Μαθητικές Φωνές

Κάτια Παπαδάκου

Παναγιώτης Βασιλείου

Μυρτώ Μαγουλά

Μυρσίνη Ferguson

Έκτη τάξη Α’ & Β’ Έκτη τάξη Α’ & Β’
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Μελίνα Τσουροπλή Νικόλαος Κοτρίδης

Νικόλαος Χασιώτης

Έκτη τάξη Α’ & Β’ Έκτη τάξη Α’ & Β’
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Φαίδων Μάρκου 

Leah Stassi

 Όταν ξέσπασε ο κορονωϊός, μπήκαμε σε καραντίνα. Αυτό έγινε 
για να σταματήσει ο ιός να εξαπλώνεται και να μολύνει άλλους. 
Στην αρχή, σκέφτηκα ότι το να μην πηγαίνω στο σχολείο θα ήταν 
διασκεδαστικό και ευχάριστο, αλλά έκανα πολύ λάθος! Έπρεπε να 
δουλέψω από το σπίτι και δεν μπορούσα να φύγω από το σπίτι. Για 
να προσθέσω σε αυτό, δεν μπορούσα καν να δω τους φίλους μου από 
φόβο μήπως μεταδώσουμε την ασθένεια ο ένας στον άλλο. Αυτό με 
έκανε να νιώθω αρκετά αναστατωμένη και μόνη.
 Αλλά, υποθέτω ότι το να είσαι σε καραντίνα δεν είναι και τόσο 
άσχημα. Για να είμαι δίκαιη, το βρίσκω μάλλον χαλαρωτικό, καθώς 
δεν είμαι τόσο υπό πίεση και αισθάνομαι πιο ελεύθερη να επιλέξω 
ένα πρόγραμμα, που μου ταιριάζει καλύτερα. Όχι μόνο αυτό, αλλά 
είχα περισσότερο χρόνο για να περάσω με τους γονείς μου, καθώς 
δεν έχουν τόση δουλειά όση συνήθως. Πέταξα ακόμη ένα μικρό 
αεροπλάνο ραδιοεπικοινωνίας με τον μπαμπά μου!
Μακάρι να  τελειώσει σύντομα η καραντίνα γιατί  δεν μπορώ να 
περιμένω άλλο να δω τους φίλους και τους συγγενείς μου, ιδιαίτερα 
τα ξαδέρφια μου και τις δύο καλύτερές μου φίλες, τη Λέα και τη Μαν. 
 Αυτά από μένα! Γεια σας τώρα και σας ευχαριστώ που με 
διαβάσατε!

Χρήστος Καμπέρης

Παύλος Ξενοφώντος

Στέλλα Μεττή

Έκτη τάξη Α’ & Β’ Έκτη τάξη Α’ & Β’
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GCSE 1 GCSE  1 

 Πώς αντιλαμβάνεται ένα παιδί την εξάπλωση του κορωνοϊού και όσα συμβαίνουν γύρω του; Πώς 
βιώνει τη νέα του καθημερινότητα σε καραντίνα; Οι μαθητές και οι μαθήτριες του GCSE 1 έδωσαν τις δικές 
τους απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, αποτυπώνοντας τις σκέψεις και τον πλούσιο συναισθηματικό 
κόσμο τους σε ζωγραφιές και κόμικς. Αφού χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες, μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τα 
συναισθήματά τους με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους και δημιούργησαν μικρές, ευφάνταστες 
ιστορίες, εμπνευσμένες από την επικαιρότητα. Το χιούμορ, η ευαισθησία, η ευγνωμοσύνη, η αλληλεγγύη, η 
ελπίδα και η αισιοδοξία είναι η δική τους απάντηση, το δικό τους μήνυμα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. 

Διδ.: Κέλλυ Τζωρτζοπούλου

1

2

Σκίτσο 1: 
Ευχαριστίες στο NHS
Σχέδιο: 
Αριάδνη-Ξένια Κόρδα Hogg
Ιδέα - Κείμενο: 
Αριάδνη-Ξένια Κόρδα Hogg, 
Λέα Αναστασία Λυμπούρη, 
Πανδώρα Παναγίδη

Σκίτσο 2: 
Θανιτάιζερ
Σχέδιο: 
Νικόλαος Δερουκάκης
Ιδέα - Κείμενο: 
Νικόλαος Δερουκάκης, Γεώργιος Φράγκος, Αλέξανδρος Φυσέκης, Νικόλαος Φυσέκης
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3

Σκίτσο 3: 
Ψώνια στο σούπερ μάρκετ σε περίοδο καραντίνας
Σχέδιο: 
Μελίνα Τσάκου
Ιδέα - Κείμενο: 
Ιουλία Boyd-Carpenter, Δάφνη Διαμαντάκη, Καλλιόπη Δούκα, Ελισάβετ Φράγκου, Ουρανία Μήτσου, Μελίνα Τσάκου

4A

Σκίτσο 4: 
Ο κορωνοϊός ταξιδεύει
Σχέδιο: Α΄ μέρος: 
Κατερίνα Porter     
Ιδέα - Κείμενο: 
Θέα Σοφία Μεσομέρη, Ηλέκτρα Παπαδάκη, Κατερίνα Porter, Βασιλική Porter

GCSE 1 GCSE  1 
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4B

Σκίτσο 4: 
Ο κορωνοϊός ταξιδεύει
Σχέδιο: Β΄ μέρος: 
Ηλέκτρα Παπαδάκη
Ιδέα - Κείμενο: 
Θέα Σοφία Μεσομέρη, Ηλέκτρα Παπαδάκη, Κατερίνα Porter, Βασιλική Porter

4
B

GCSE 1 GCSE  1 
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GCSE 2 GCSE  2

 Πριν λίγο καιρό η ραγδαία εξάπλωση ενός φονικού ιού άλλαξε τελείως τα δεδομένα στον τρόπο που 
επικοινωνούμε, που εργαζόμαστε, που λειτουργούμε ως άτομα, αλλά και ως κοινωνίες. 
 Αν και πολλά έχουν γραφτεί για τα αρνητικά του αναγκαστικού μας εγκλεισμού, ελάχιστα, ωστόσο, 
έχουν λεχθεί για τα παράπλευρα οφέλη της απομόνωσης, όταν υποχωρεί ο θόρυβος και η «συνάφεια του 
κόσμου», όπως θα έλεγε και ο ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης.
 Η τάξη μας, το GCSE 2, επιχειρεί ακριβώς να επισημάνει μερικά από αυτά τα οφέλη και να φέρει στο 
προσκήνιο θετικές πτυχές μια νέας τάξης πραγμάτων, καταδεικνύοντας ότι, τελικά, υπάρχει φως ακόμη και 
εκεί που κάποιοι επιμένουν να βλέπουν μόνο το σκοτάδι. 

Διδ.: Θωμάς Χατζηδάβαρης

 Ως την πρώτη Ιουνίου υπήρξαν 
περίπου 7 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα 
κρούσματα του κορωνοϊού στον κόσμο και 
πάνω από 400.000 θάνατοι. Ο περισσότερος 
κόσμος απομονώθηκε τελείως στα πλαίσια 
μιας διεθνούς εκστρατείας για να περιοριστεί 
αυτός ο θανατηφόρος ιός. Αν και αυτή η 
απομόνωση είχε αρνητικό αντίκτυπο σε 
πολλούς ανθρώπους και στις οικογένειές 
τους, δεν ήταν απαραίτητα μόνο κάτι κακό.
 Υπάρχουν πολλές και ποικίλες 
δραστηριότητες, που μπορούσαμε να 
κάνουμε, για να περάσουμε όμορφα τον 
πολύ ελεύθερο χρόνο μας. Τώρα που είχα 
πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο, είχα την 
ευκαιρία να κάνω περισσότερη γυμναστική. 
Μπορούσα να πηγαίνω για περπάτημα και 
τρέξιμο για να διατηρήσω τη φυσική μου 
κατάσταση.
 Επίσης, η καραντίνα μού επέτρεψε 
να περνάω περισσότερο χρόνο με την 
οικογένειά μου. Αυτό μας έφερε πιο κοντά 
αφού στο παρελθόν δεν είχαμε την ευκαιρία, 
λόγω πολλών υποχρεώσεων, να περνάμε 
πολύ χρόνο μαζί. Η καραντίνα έχει τελικά 
και πολλές θετικές όψεις, που είναι πολύ 
σημαντικές για την ψυχική μας υγεία και 
ευεξία.

Αλέξης Μάρκου

 Η εμπειρία μου με την καραντίνα 
ήταν λίγο αρνητική, αλλά γενικά 
αποδείχτηκε και πολύ παραγωγική για 
εμένα. Ήμουν πάρα πολύ ενεργητική. 
Πηγαίναμε για περίπατο κάθε μέρα 
και παίζαμε στο πάρκο και αυτό ήταν 
πολύ διασκεδαστικό. Επιπλέον, κάθε 
Κυριακή ο θείος μου με έπαιρνε μαζί 
του για να παίξουμε τένις. Παίζαμε για 
μια ώρα και μετά γυρίζαμε στο σπίτι.
 Στην αρχή της καραντίνας 
κάναμε αναδιοργάνωση του σπιτιού 
και άρχισα με το δωμάτιό μου. 
Πρώτα απ’ όλα διάλεξα ποια βιβλία, 
ρούχα και παπούτσια θα έδινα σε 
διάφορα φιλανθρωπικά καταστήματα. 
Μετά καθάρισα το δωμάτιό μου και 
μετακίνησα τα έπιπλα, έτσι ώστε να 
έχω περισσότερο χώρο.
 Επίσης, μαζί με τη μητέρα 
μου τακτοποιήσαμε τα συρτάρια 
του γραφείου μου και πετάξαμε ό,τι 
δε χρειαζόμουν πια. Τέλος, κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας έμαθα να 
μαγειρεύω και μάλιστα κάθε Σάββατο 
μαγείρευα βραδινό για την οικογένειά 
μου. Αν και ακόμη είμαι λίγο απρόσεκτη 
με τη μαγειρική, χαίρομαι πολύ που 
κατάφερα να μάθω να μαγειρεύω.

Μαρία Κυριακίδου

 Οι τελευταίοι μήνες της απομόνωσης 
δεν πέρασαν τόσο άσχημα, όσο νομίζαμε. 
Πέρασα τον χρόνο μου κάνοντας πολύ 
πρακτικά πράγματα. Την πρώτη βδομάδα δεν 
έκανα σχεδόν τίποτα, γιατί ήθελα απλώς να 
ξαπλώνω και να ξεκουράζομαι. Αργότερα, 
όμως, συνειδητοποίησα ότι θα πρέπει να 
κάνω κάτι χρήσιμο για τον εαυτό μου.
 Κάθε μέρα σηκωνόμουν στις εννέα, 
άρχιζα τις ασκήσεις για το σχολείο και 
τελείωνα στις τρεις. Μετά όλη η οικογένειά 
μου γυμναζόταν για μια ώρα. Αργότερα 
ξεκουραζόμασταν και κάναμε ό,τι θέλαμε. 
Μου λείπουν πάρα πολύ οι φίλοι μου, αλλά 
ευτυχώς μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα. Κατάφερα 
να κάνω πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια 
της απομόνωσης και πολλά από αυτά ήταν 
νέες δραστηριότητες.

Εύα Saunders

 Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά 
οφέλη  από την καραντίνα. Το να μένουμε στο 
σπίτι μας δεν είναι τελικά και τόσο βαρετό, 
όσο πίστευα, αφού υπάρχουν πραγματικά 
πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και 
δραστηριότητες, για να ασχοληθούμε. Για 
παράδειγμα, μπορούμε να διαβάζουμε 
βιβλία, να παίζουμε ηλεκτρονικά και 
επιτραπέζια παιχνίδια, να μάθουμε να 
μαγειρεύουμε, αλλά και γενικότερα να 
κάνουμε όλα όσα μας ευχαριστούν και 
μάλιστα περνώντας τον χρόνο μας μαζί με 
τις οικογένειές μας. Τελικά, κατάλαβα πόσο 
σημαντικό είναι να μπορείς στη ζωή σου να 
βλέπεις τα πράγματα με θετική διάθεση, 
ακόμη και σε καταστάσεις πολύ δύσκολες, 
όπως αυτή, που ζει τώρα η ανθρωπότητα.   

Νικόλαος Κούτρας

 Για πολλούς από εμάς ο εγκλεισμός 
ήταν πολύ κουραστικός και δημιούργησε 
πολύ άγχος. Είναι δύσκολο να συνηθίσεις 
να δουλεύεις συνέχεια από το σπίτι ή να 
κάνεις τα μαθήματα του σχολείου στον 
υπολογιστή. Όμως, τώρα οι άνθρωποι άρχισαν 
να καταλαβαίνουν ότι ο εγκλεισμός δεν είναι 
κάτι απαραίτητα κακό, αλλά αντίθετα έχει και 
τη θετική του πλευρά.
 Για παράδειγμα, εγώ έχω αρχίσει 
να φτιάχνω και να ψήνω ψωμιά, αφού έχω 
πολύ ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή μου τις 
καθημερινές, μετά τα μαθήματα, αλλά και τα 
σαββατοκύριακα. Το γεγονός ότι ο καιρός ήταν 
πολύ καλός βοήθησε πολύ στο να βγαίνω 
για περιπάτους ή να ασχολούμαι με κάποιο 
άθλημα.
 Είναι η τέλεια ευκαιρία να ασχοληθεί 
κάποιος με τα αγαπημένα του χόμπι ή να 
αποκτήσει νέες ασχολίες και δεξιότητες. 

Αθηνά Κοτρίδου
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 Παρά το γεγονός ότι αυτή η πανδημία 
έχει προκαλέσει στεναχώρια, άγχος και 
απομόνωση, πιστεύω ότι υπάρχουν και 
μερικές θετικές συνέπειες.
 Πρώτα απ’ όλα, η ρύπανση έχει 
μειωθεί πολύ λόγω της περιορισμένης 
χρήσης των αυτοκινήτων και των μέσων 
συγκοινωνίας. Στη Βενετία, για παράδειγμα, 
τα κανάλια είναι πια πολύ πιο καθαρά από τα 
σκουπίδια των τουριστών. Ο ουρανός είναι πιο 
γαλανός, ο αέρας πιο καθαρός και αναπνέει 
κανείς καλύτερα.
 Αναφορικά με την υγεία, όλοι πια 
δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στο να 
πλένουμε τα χέρια μας πιο σχολαστικά, 
στην καθαριότητα των ρούχων, ενώ, γενικά, 
θεωρώ ότι είμαστε πιο προσεκτικοί στο να 
τηρούμε τους κανόνες υγιεινής, για να μην 
αρρωστήσουμε από αυτόν τον ιό. Πιστεύω 
μάλιστα ότι αυτά τα μέτρα θα διατηρηθούν και 
μετά το τέλος όλης αυτής της περιπέτειας.
 Μια άλλη σημαντική πτυχή της 
καραντίνας είναι η ύπαρξη πολύ περισσότερου 
ελεύθερου χρόνου στο σπίτι, που σου δίνει τη 
δυνατότητα να τον περάσεις με την οικογένειά 
σου και να μοιράζεσαι πράγματα μαζί τους. 
Έτσι μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε 
διαδικτυακά πολλές ταινίες και να 
κουβεντιάσουμε προβλήματα και διάφορα 
θέματα με τους γονείς και τα αδέρφια μου. Στο 
διαδίκτυο υπάρχει πολύ πλούσιο υλικό γύρω 
από το σινεμά, το θέατρο, διάφορες εκθέσεις, 
ενώ μπορείς ακόμα και να κάνεις επισκέψεις 
σε μουσεία. Τελικά, νομίζω ότι ο χρόνος στην 
καραντίνα δεν θα μας είναι αρκετός!

GCSE 2 GCSE  2

Λυδία Μπούκα-Δαβάκη

 Τους τελευταίους μήνες, σχεδόν όλος ο 
πλανήτης αναγκάστηκε να μπει σε καραντίνα, 
εξαιτίας ενός νέου ιού. Τα σχολεία έκλεισαν, 
οι εργαζόμενοι σταμάτησαν να πηγαίνουν 
στις δουλειές τους και από τα καταστήματα 
έμειναν μόνο ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ και 
τα φαρμακεία. Έχουμε βρει έναν άλλο τρόπο 
ζωής και έχουμε καταφέρει να κάνουμε πάρα 
πολλά πράγματα από απόσταση, μένοντας 
στα σπίτια μας. Για παράδειγμα, εγώ, αλλά 
και όλοι οι άλλοι μαθητές της χώρας κάνουμε 
μαθήματα μέσω του διαδικτύου, αφού δεν 
μπορούμε να πάμε στα σχολεία μας.
 Αναμφίβολα, η καραντίνα έχει 
επηρεάσει τις ζωές μας πολύ αρνητικά. Δεν 
μπορούμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό, 
δεν μπορούμε να βλέπουμε τους φίλους μας 
και τους συγγενείς μας. Όμως, δεν είναι όλα 
αρνητικά. Περνάμε πολύ περισσότερο χρόνο 
με την οικογένειά μας και ερχόμαστε πιο 
κοντά. Επίσης, έχουμε περισσότερο χρόνο για 
να μάθουμε νέα πράγματα και να αρχίσουμε 
περισσότερα χόμπι.
 Επιπλέον, έχει περιοριστεί σημαντικά 
η ρύπανση του πλανήτη, επειδή οι άνθρωποι 
σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά 
τους, τα εργοστάσια και τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε 
σοβαρά να διατηρήσουμε στο μέλλον κάποια 
από αυτά τα μέτρα, βοηθώντας έτσι στην 
προστασία του περιβάλλοντος.

Ορέστης Τσίρκας

 Η εμφάνιση του κορωνοϊού 
άλλαξε απίστευτα την καθημερινή μας 
ζωή. Κανένας δεν θα μπορούσε ποτέ να 
φανταστεί ότι μέσα σε λίγους μήνες η ζωή 
μας θα άλλαζε τόσο και ότι θα φτάναμε 
στο σημείο να κλειστούμε στα σπίτια μας, 
να μείνουμε μακριά από τα σχολεία και 
τις δουλειές μας και, κυρίως, μακριά από 
τις οικογένειές μας και τα αγαπημένα μας 
πρόσωπα.
 Όμως, πιστεύω πως υπάρχουν και 
πολλά θετικά  του εγκλεισμού και καλό 
είναι να βλέπουμε τα πράγματα πάντα και 
από τη θετική τους πλευρά. Σε ό,τι με αφορά, 
είχα πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο σε 
σύγκριση με το παρελθόν. ‘Έτσι, είχα την 
ευκαιρία να ασχοληθώ με δραστηριότητες 
και πράγματα που μου αρέσουν, όπως 
για παράδειγμα τα ντραμς, οι βόλτες στο 
πάρκο της περιοχής μου, όπως επίσης το 
να βλέπω ταινίες και να ακούω μουσική. 
Βρήκα επιτέλους την ευκαιρία να περνάω 
περισσότερο χρόνο με τα αδέρφιά μου 
και τους γονείς μου, να συζητάμε μαζί, να 
μαγειρεύουμε, να παίζουμε επιτραπέζια 
παιχνίδια ή να βλέπουμε μαζί ταινίες.
 Δεδομένου ότι δεν υπήρχε καν 
η επιλογή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, 
θεωρώ ότι ήταν καλό να μείνουμε λίγο 
παρέα και με τον εαυτό μας και να 
σκεφτούμε τι πραγματικά αξίζει στη ζωή 
μας.

Λουκάς Chartouni

 Η καραντίνα έχει αλλάξει τις 
ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων πάνω 
στον πλανήτη, αναγκάζοντάς τους να 
απομονώνονται στα σπίτια τους και να 
μη συναντιούνται. Όλες οι κυβερνήσεις 
συμβουλεύουν τους πολίτες να παραμένουν 
στα σπίτια τους, για να μη νοσήσουν.
 Πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι ο 
κορωνοϊός δε μας έχει ωφελήσει σε τίποτα, 
αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και κέρδη 
για την ανθρωπότητα. Για παράδειγμα, οι 
οικογένειες ήρθαν πιο κοντά και τα μέλη 
τους πέρασαν πολύ περισσότερο καιρό μαζί. 
Αυτό είναι σημαντικό, γιατί πριν μιλούσαν για 
λίγες ώρες την ημέρα, ενώ τώρα μπορούν να 
περνούν πολύ περισσότερο χρόνο μαζί.
 Ένα άλλο πλεονέκτημα της 
καραντίνας είναι ότι βοήθησε πάρα πολύ τους 
μαθητές να μελετούν και να δουλεύουν πιο 
ανεξάρτητα, να βελτιώσουν τις τεχνικές τους 
δεξιότητες στη χρήση των υπολογιστών και με 
τη βοήθεια και καθοδήγηση των δασκάλων 
και των γονιών τους να βελτιώνονται ακόμη 
και αν δεν πηγαίνουν πια στο σχολείο, αλλά 
κάνουνε τα μαθήματά τους μέσω υπολογιστή.

Νικόλαος Αργυρόπουλος
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 Κατά τη γνώμη μου, η πανδημία του κορωνοϊού έχει καταστρέψει τη ζωή μας. Προσωπικά, νιώθω περιορισμένος μέσα στο σπίτι, όμως μερικές μέρες πηγαίνω για τρέξιμο μόνος μου για περίπου 30 λεπτά. Είμαι πολύ προσεκτικός να μην έρθω σε επαφή με κανέναν. Επιπλέον, βρίσκω χρήσιμο το διαδικτυακό σχολείο, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να μαθαίνω καλύτερα στο παραδοσιακό σχολείο. Τα βράδια, μετά το σχολείο, μιλάω στους παππούδες μου και στους φίλους μου, μέσω μιας εφαρμογής.  Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οφέλη από αυτή την τρομακτική πανδημία. Τα επίπεδα ρύπανσης μειώθηκαν λόγω του γεγονότος ότι τα περισσότερα αεροπλάνα είναι στη γη. Επίσης, ο ιός επέτρεψε σε όλους μας να περνάμε περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές μας. Τέλος, είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα επανέλθει στη φυσιολογική ζωή σε διάστημα 6 μηνών και όλοι θα μάθουμε από αυτήν την πανδημία και θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.

Ευάγγελος Μεγαρίτης

A Level  1 & 2 A Level 1 & 2

Tμήμα Α’
Διδ.: Δρ. Όλγα Φακατσέλη

Tμήμα Β’
Διδ.: Χριστίνα Κωστοπούλου

Σκέψεις για την πανδημία

 «Ουδέν κακόν αμιγές καλού»,  όπως λέει η παροιμία των αρχαίων 
Ελλήνων, δηλαδή από μια δυσάρεστη κατάσταση μπορεί να προκύψει κάτι καλό. 
Τι καλό μπορεί να προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού;

 Παρά το γεγονός ότι o κορωνοϊός είναι ένας θανατηφόρος ιός, η ζωή στον εγκλεισμό δεν είναι τόσο άσχημη για μένα. Το «κλείδωμα» επιτρέπει στην οικογένειά μου να περνάει χρόνο μαζί και να συνδέεται. Ειδικά, με τον αδερφό μου και την αδερφή μου να είναι φοιτητές πανεπιστημίου και με τον μπαμπά μου που συνήθως ταξιδεύει συνεχώς για δουλειά, αυτό το «κλείδωμα» ήταν μια ευλογία. Φυσικά, μου λείπουν οι φίλοι μου από το σχολείο και έχω επίσης πρόβλημα να προσαρμοστώ σε αυτόν τον νέο προσωρινό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία μας (όπως τα διαδικτυακά σχολεία και το ότι πρέπει να απέχω δύο μέτρα από όλους). Πιστεύω, ωστόσο, ότι, παρόλο που ο ιός είναι καταστροφή, ειδικά για όσους έχουν πληγεί,  δε θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή για την κοινωνία. Έχει σταματήσει τις βιομηχανίες μας και ως εκ τούτου έχει μειωθεί αισθητά η ρύπανση, με αποτέλεσμα όχι μόνο η φύση να ευδοκιμήσει, αλλά και εμείς να κάνουμε ένα διάλειμμα από τον σύγχρονο, γρήγορο τρόπο ζωής.

Αριστοτέλης Λεβέντης

 Επί του παρόντος, βρισκόμαστε σε παγκόσμια κρίση. Τελικά 

όλα θα γίνουν καλύτερα και θα μάθουμε πολλά πράγματα από αυτήν 

την κατάσταση. Για παράδειγμα, ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται 

από το σπίτι θα αυξηθεί και η τεχνολογία θα γίνει πιο προηγμένη. 

Επιπλέον, θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι για την επόμενη πανδημία 

και θα αντιδράσουμε πιο γρήγορα. Όλοι θα τηρούν πιο σχολαστικά την 

προσωπική υγιεινή και θα εκτιμήσουν περισσότερο τη ζωή.

Κάτριν Παπαναστασίου

 Προσωπικά, αισθάνομαι κουρασμένη, στενοχωρημένη και 

απομονωμένη εξαιτίας της πανδημίας. Μου λείπουν οι φίλοι μου 

και οι συγγενείς μου στην Ελλάδα. Θέλω, όμως, να ελπίζω ότι αυτή 

η πανδημία θα κάνει τους ανθρώπους να βελτιώσουν την κοινωνική 

πρόνοια, η οποία θα προσφέρεται στους πιο αδύναμους από τους 

συνανθρώπους μας στο μέλλον, έτσι ώστε να μην πεθαίνουν τόσο 

πολλοί άνθρωποι σε μια μελλοντική πανδημία. Ελπίζω ότι από εδώ και 

πέρα όσοι εργάζονται στους τομείς της υγείας και της περίθαλψης θα 

αμείβονται καλύτερα και ότι η κοινωνία θα τους εκτιμά περισσότερο. 

Αυτά είναι τα μόνα καλά που θα μπορούσαν να βγουν από μια τέτοια 

τραγωδία.

Χριστίνα Boman-Μαρκάκη

 Η γνώμη μου είναι ότι χάρη στον κορωνοϊό μας δόθηκε μια 
ευκαιρία για να σκεφτούμε και να κάνουμε πράγματα που δεν είχαμε 
είτε την ευκαιρία είτε τον χρόνο να κάνουμε. Φυσικά, ο κορωνοϊός έχει 
επηρεάσει πολύ αρνητικά τη ζωή μας, αλλά πρέπει να κοιτάμε πάντα 
τη θετική πλευρά, καθώς, όπως λέει και το ρητό «ουδέν κακόν αμιγές 
καλού», δηλαδή κάθε κακό μπορεί να μας δώσει και κάτι καλό. 
Αυτήν την περίοδο μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στην οικογένειά 
μας. Επιπλέον, λόγω κορωνοϊού η κυκλοφορία και οι μετακινήσεις 
στο δρόμο έχουν μειωθεί και αυτό σημαίνει ότι το περιβάλλον δεν 
επιβαρύνεται τόσο. Πιστεύω ότι, όσο δύσκολο κι αν είναι να μένουμε 
σπίτι κάποιες φορές, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προστατέψουμε 
την υγεία όλων μας.

Βασίλειος Κουτράκος
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 Η πανδημία του κορωνοϊού, που έχει εξαπλωθεί σε όλον 

τον κόσμο δημιουργώντας παγκοσμίως ένα κλίμα ανασφάλειας, 

αβεβαιότητας και έντονης ανησυχίας, έχει αλλάξει ριζικά την 

καθημερινότητά μας και έχει επηρεάσει τις ζωές όλων μας αρνητικά. 

Ολόκληρα δίκτυα συγκοινωνιών ακινητοποιήθηκαν και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα όλων των βαθμίδων έκλεισαν. Πρέπει να επισημάνουμε 

ότι το κλείσιμο συνόρων και η καθήλωση των πάσης φύσεως 

μετακινήσεων έχουν καθηλώσει αντίστοιχα-για να μην πω σχεδόν 

διαλύσει- τις οικονομίες πολλών χωρών, ακόμη κι εκείνων που ήταν 

οικονομικά εύρωστες και ισχυρές, με φοβερές επιπτώσεις σε όλους 

τους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας, αλλά και της πολιτικής. 

 Ωστόσο, με λίγη θετική σκέψη και με μια πιο αισιόδοξη ματιά, 

μπορεί κανείς να διακρίνει πολλά παράπλευρα οφέλη από τη νέα 

κατάσταση. Πρώτα απ’ όλα, ο πλανήτης Γη, που είχε πέσει θύμα της 

απληστίας μας και ασθενούσε από την κατάχρηση που κάναμε, δείχνει 

να «αναρρώνει» από αυτό το αναγκαστικό διάλειμμα της ανθρώπινης 

δράσης. Η ατμόσφαιρα  και οι θάλασσες είναι πιο καθαρές. Επιπλέον, 

βρέθηκαν λύσεις για τη συνέχιση της εκπαίδευσης και της εργασίας 

με τη χρήση της τεχνολογίας. Γίναμε, δηλαδή, πιο ευρηματικοί και 

ευέλικτοι. 

 Τέλος, αυτό που εγώ απολαμβάνω πιο πολύ είναι ότι οι ρυθμοί 

ζωής είναι πια πιο χαλαροί και αυτό  μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε 

περισσότερα πράγματα ή τη συντροφιά αγαπημένων μας προσώπων.

Εύα- Αλεξάνδρα Chartouni
 Η παροιμία «ουδέν κακόν αμιγές καλού» αντανακλά τις στιγμές 
που ζούμε τώρα με τον κορωνοϊό. Παρόλο που έχει φέρει πολύ πόνο 
στους ανθρώπους, ο κορωνοϊός έχει ορισμένες θετικές επιδράσεις, 
ιδίως στο περιβάλλον.
 Μια σημαντική βελτίωση στο περιβάλλον είναι η μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Με τον κορωνοϊό, οι περισσότεροι άνθρωποι 
δουλεύουν από το σπίτι και δε βγαίνουν έξω εκτός αν χρειάζεται, για 
παράδειγμα, να αγοράσουν είδη πρώτης ανάγκης. Όχι μόνο αυτό, αλλά 
η χρήση ενέργειας έχει μειωθεί μαζικά λόγω του ιού, καθώς όλοι 
αναγκάζονται να παραμείνουν στο σπίτι, χρησιμοποιώντας λιγότερους 
μη ανανεώσιμους πόρους, όπως το πετρέλαιο.  Επίσης, υπάρχουν ορισμένα κοινωνικά οφέλη. Ένα από αυτά 

είναι το γεγονός ότι ο ιός μάς κάνει να συνειδητοποιήσουμε πόσο 
σημαντική είναι η υγεία μας και πώς πρέπει να προστατευτούμε στο 
μέλλον. Επίσης, μας βοηθά να δούμε πόσα πράγματα από τη ζωή μας 
παίρνουμε ως δεδομένα. 

Γιώργος Σολωμού

 
Στην αρχαιότητα, οι Αθηναίοι πίστευαν ότι ένα κακό γεγονός 

συνοδεύεται πάντοτε από ένα καλό γεγονός. Δηλαδή ότι η έννοια του 

κακού και του καλού συνυπάρχουν, είναι συνδεδεμένα μαζί ή όπως θα 

λέγαμε πάνε «πακέτο»!

 
Κατά την πρόσφατη εμπειρία που ζήσαμε και ζούμε με τον 

κορωνοϊό, όπου στην Αγγλία 40,000  άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τις ζωές 

τους και η οικονομία της χώρας είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, 

έχουμε διαπιστώσει και κάποια σημαντικά οφέλη.

 
Η μόλυνση στην ατμόσφαιρα έχει μειωθεί σημαντικά, διότι οι 

άνθρωποι δε χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους για τις μετακινήσεις 

τους, μένουν και δουλεύουν από το σπίτι τους, δεν ταξιδεύουν, ενώ 

ούτε οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο, αλλά μελετούν από το σπίτι 

τους. Επίσης, λόγω του κορωνοϊού, τα μαγαζιά, τα εστιατόρια, τα καφέ 

και οι μπυραρίες έχουν κλείσει και η κίνηση στους δρόμους έχει μειωθεί 

δραματικά. Την ίδια στιγμή, πολλές βαριές και μη βιομηχανίες έχουν 

μειώσει την παραγωγή τους και κατ’ επέκταση την παραγωγή ρύπων.

 
Οι εργαζόμενοι και οι μαθητές ανακάλυψαν έναν καινούριο τρόπο 

εργασίας, από τα σπίτια τους (online!!). Η τεχνολογία έδωσε πολλές 

λύσεις στην καινούρια πραγματικότητα του κορωνοϊού. 

 
Οι οικογένειες είχαν μία μοναδική ευκαιρία να περάσουν 

πολλές ώρες μαζί στο σπίτι και να απολαύσουν ο ένας την παρέα του 

άλλου, μειώνοντας έτσι τους γρήγορους ρυθμούς και το στρες της 

καθημερινότητας και επιβίωσης.

 
Τα παραπάνω παραδείγματα αποδεικνύουν ότι «ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ 

ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ»!
Ντίλαν Ζερίτης

 Σε στιγμές καταστροφών και κρίσεων, ο νους μας πηγαίνει στην 

αρχαία ελληνική φράση «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Αυτό σημαίνει 

ότι «δεν υπάρχει κακό που να μη γεννάει και κάποιο καλό».

 Τώρα με τον κορωνοϊό, καλούμαστε πάλι να θυμηθούμε την 

αξία της οικογένειάς μας και την αξία της περισυλλογής. Είναι τραγικά 

αυτά που συμβαίνουν σήμερα, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα 

αυτά θα περάσουν χάρη στους βασικούς μας εργαζόμενους και θα 

έρθουν και πάλι καλές στιγμές.
Αρχοντία Αττιλάκου
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 Σε αυτούς τους άνευ προηγουμένου, δυσάρεστους και δύσκολους 
καιρούς, για να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας υγιείς, πρέπει να 
αναζητήσουμε το φως στο σκοτάδι. Αυτή η γνωστή παροιμία των 
στωικών φιλοσόφων κυριολεκτικά σημαίνει ότι κανένα κακό δεν είναι 
απαλλαγμένο ή καθαρό από το καλό. Το βαθύτερο νόημα μάς κάνει να 
αναρωτιόμαστε πώς από μια δυσάρεστη κατάσταση δύναται να προκύψει 
κάτι καλό.
 Το πρώτο που βλέπουμε γύρω μας αυτή την περίοδο είναι το 
κοινοτικό πνεύμα, που αγκαλιάζει τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Από 
το τραγούδι στους δρόμους της Ιταλίας έως το εβδομαδιαίο χειροκρότημα 
για τους βασικούς εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κοινότητες 
είναι ισχυρότερες όταν ενώνονται. Επιπλέον, ήταν συναρπαστικό να 
βλέπουμε τον καπετάνιο Tom Moore να μαζεύει 32 εκατομμύρια λίρες 
για το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, περπατώντας 100 
φορές, γύρω από τον κήπο του. Παρόλο που ξεκίνησε για  να συγκεντρώσει 
μόνο 1000 λίρες, ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες, λόγω του πατριωτισμού 
και της αφοσίωσής του στη χώρα του. 
 Οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι τώρα και είναι σημαντικό 
να τους προστατεύσουμε. Πολλοί εθελοντές βοηθούν τους ηλικιωμένους 
κάνοντας τις εβδομαδιαίες αγορές τους ή/και διδάσκοντάς τους πώς 
να συμμετέχουν σε μια βιντεοκλήση με την οικογένειά τους. Αυτό τους 
βοηθάει να μη νιώθουν μόνοι, ειδικά στις περιπτώσεις που ζουν μόνοι τους. 
Επίσης, δείχνει ένα κύμα ευγένειας σε όλο τον κόσμο και θα μπορούσε 
να σηματοδοτήσει μια κοινωνική αλλαγή, όπου η βοήθεια σε άλλους θα 
αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας. Η πανδημία έχει κάνει τους 
ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι ο εγωισμός και το συμφέρον είναι 
στάσεις ζωής που δεν πρέπει πλέον να γίνονται ανεκτές. Ένας κόσμος με 
περισσότερη καλοσύνη και δημιουργικότητα θα μας ωφελούσε όλους. 
Θέλω να πιστεύω ότι όταν βγούμε από αυτήν την περίοδο οι άνθρωποι 
γύρω μας θα έχουν μια αισθητά αλλαγμένη στάση. Μια συμπεριφορά που 
θα βοηθήσει τις κοινότητες να ανθίσουν!
 Ένα άλλο θετικό στοιχείο, που αξίζει να αναφερθεί, είναι η μείωση 
της ρύπανσης στο περιβάλλον. Υπάρχει μια γενική μείωση της καύσης 
ορυκτών καυσίμων που σημαίνει αύξηση της ποιότητας του καθαρού αέρα. 
Το Κέντρο Διεθνούς Έρευνας για το Διεθνές Κλίμα στο Όσλο δήλωσε ότι οι 
επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές παγκοσμίως και ότι οι εκπομπές άνθρακα 
θα μειωθούν κατά 8% για το υπόλοιπο του 2020. Επιπλέον, η ποιότητα του 
νερού έχει βελτιωθεί σημαντικά. Για παράδειγμα, στη Βενετία οι πλωτές 
οδοί είναι πολύ καθαρότερες και εξαιτίας της διακοπής της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη, η άνοδος της στάθμης του νερού έχει επιβραδυνθεί. Αυτές οι 
στιγμές έχουν καθοριστική σημασία για τη φροντίδα του περιβάλλοντός 
μας, καθώς και για να μας κάνουν να εκτιμήσουμε και πάλι τη φύση. 
 Εύχομαι τα καλά που προέκυψαν αυτό το διάστημα να διατηρηθούν!

Ανθίππη Χατζηπατέρα

150cm

 Μπορεί ο κορωνοϊός να είναι ύπουλος, κακός και πολύ 

μεταδοτικός, αλλά έχει και ένα καλό. Δεν μπορεί να μας φτάσει στην 

εξοχή, όσο είμαστε μόνοι μας ή με τις οικογένειές μας.  Ευκαιρία λοιπόν 

όλοι μας να βγούμε στη φύση για περπάτημα. Μια βόλτα με την οικογένειά 

μας είναι η καλύτερη διέξοδος για να ξεχάσουμε κάθε κίνδυνο από τον 

κορωνοϊό. Κυρίως, όμως, θα έρθουμε πιο κοντά με τους δικούς μας 

ανθρώπους, θα πάρουμε καθαρό αεράκι και θα γεμίσουμε χαρά.

Γιώργος Μήλτσιος

 Παρόλο που υπήρχαν πολλές δυσκολίες τους τελευταίους δυο μήνες για όλους, αυτή η κρίση έχει ενώσει οικογένειες, φίλους και τη χώρα μας. Έπρεπε όλοι μας να προσαρμοστούμε σε αυτές τις νέες συνθήκες. Όλοι μας, όμως,  έχουμε νιώσει συναισθήματα αγάπης, χαράς και ευτυχίας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Πολύς κόσμος έχει υποφέρει, αλλά οι γιατροί, οι νοσοκόμες, οι δάσκαλοι και πολλοί άλλοι έχουν δείξει μεγάλη δύναμη και θάρρος, στηρίζοντας τη χώρα μας. Επίσης, η χώρα μας έχει ζήσει πολλές όμορφες στιγμές, όπως το χειροκρότημα της Πέμπτης για την καταπληκτική δουλειά που κάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα ουράνια τόξα, που έχουν εμφανιστεί σε όλη τη χώρα και συμβολίζουν την εκτίμησή μας προς όλους όσους προσπαθούν να νικήσουν τον καταστροφικό αυτό ιό.  Θα ήθελα, επίσης, να μιλήσω για τη δύναμη της ελληνικής κοινωνίας τόσο εδώ στην Αγγλία, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Όπως έγινε και στις αρχές του 1800, η κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός έδειξαν την αποφασιστικότητά τους να ξεπεράσουν αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ελπίζω να μείνουμε όλοι ασφαλείς.

Έκτορας Σάλτερ
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 Είναι γνωστό ότι ο κορωνοϊός μάς έχει επηρεάσει όλους, 

κυρίως με αρνητικό τρόπο. Ειδικά οι άτυχες ομάδες του πληθυσμού, 

που είναι είτε ηλικιωμένοι είτε έχουν υποκείμενα νοσήματα ή έχουν 

χάσει την δουλειά τους λόγω της κρίσης, βρίσκονται σε δύσκολη θέση. 

Είναι πράγματι στενάχωρο να βλέπουμε τους αγαπημένους μας να 

βαριανασαίνουν και να πεθαίνουν στα κρεβάτια των νοσοκομείων. 

 Θα πρέπει να τρέφουμε μεγάλη εκτίμηση για τους γιατρούς και 

τις νοσοκόμες που δουλεύουν νυχθημερόν για να σώζουν ζωές. Εμείς, 

όμως, που βρισκόμαστε σε πιο ασφαλή θέση και έχουμε την πολυτέλεια 

να καθόμαστε στο σπίτι όλη μέρα, τι κάνουμε; Απλά παραπονιόμαστε 

για το γεγονός ότι η ζωή είναι πιο περιορισμένη ή προσπαθούμε να 

αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;

 Υπάρχουν τόσα κρυμμένα χόμπι και ταλέντα που κρύβονται στον 

κάθε άνθρωπο, όπως, για παράδειγμα, μία τέχνη. Δεν έχουμε, όμως, 

τον χρόνο να ασχοληθούμε με αυτά στην καθημερινότητά μας, λόγω της 

πολύ σκληρής δουλειάς και κούρασης. Σκεφτείτε πόσο ευτυχισμένοι 

θα είστε αν ασχοληθείτε έστω και λίγο με κάτι που αγαπάτε χωρίς το 

άγχος της μετακίνησης για τη δουλειά και του περιορισμένου χρόνου 

που έχετε. 

 Αν είστε μέλος μίας ερευνητικής ομάδας, μπορεί κάποια στιγμή 

να είστε εσείς αυτός που θα ξεκλειδώσει το μυστικό για το εμβόλιο ή 

τη θεραπεία του κορωνοϊού. Όλοι μας αυτό περιμένουμε, πώς και πώς! 

Εξαιτίας της κρίσης, θα γίνετε γνωστοί για την πολύτιμη συνεισφορά 

σας. 

 Επίσης, υπάρχουν και τόσα άλλα επαγγέλματα που έχουν πολύ 

μεγαλύτερη χρησιμότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αν δουλεύετε 

σε τηλεφωνική ή διαδικτυακή εταιρεία, βοηθάτε συνεχώς κάποιον 

νευριασμένο που δυσκολεύεται να συνδεθεί στον υπολογιστή του για 

να κάνει κάτι στο διαδίκτυο. 

 Πάντα μπορείτε να εκμεταλευτείτε τις δύσκολες στιγμές, όταν 

είστε οι ίδιοι καλά στην υγεία και την ψυχολογία σας. Ουδέν κακόν 

αμιγές καλού!
Άγγελος Τεριζάκης

 Αυτές τις μέρες που είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, εύκολα 
η απελπισία κυριαρχεί τα συναισθήματά μας. Γι’ αυτό και πρέπει να 
θυμόμαστε την αρχαία παροιμία «ουδέν κακόν αμιγές καλού», που 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει κακό στον κόσμο, από το οποίο δεν προκύπτουν 
και καλά. Το νόημα αυτής της παροιμίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε πως η 
πανδημία είναι κακό πράγμα. Κανένα καλό δεν μπορεί να εξαγοράσει 
τις χιλιάδες ζωές, που έχουν χαθεί και τις εκατομμύρια οικογένειες, που 
έχουν βρεθεί χωρίς εισόδημα.
 Σε προσωπικό επίπεδο, η κλεισούρα μάς έχει αναγκάσει να 
περάσουμε περισσότερο καιρό με τις οικογένειές μας. Επιτέλους, ο 
κόσμος άφησε τη δουλειά του και ξόδεψε περισσότερες ώρες για τον 
εαυτό του. Οι ήχοι των μουσικών οργάνων αντιλάλησαν και πάλι στους 
δρόμους και θυμηθήκαμε τους φίλους και συγγενείς που ζουν μακριά 
μας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε αυτούς που δεν έχουν οικογένεια και 
αυτούς που περιπλανιούνται στους άπειρους δρόμους των πολιτειών 
μας.
 Και καθώς μας είχε φάει η καταναλωτική μανία, άλλαξαν οι 
προτεραιότητές μας. Πλέον, αντί να χαιρόμαστε μόνο όταν έχουμε 
αγοράσει πέντε παντελόνια, ικανοποιούμαστε με ένα ωραίο γεύμα. 
Γίναμε όλοι λιγότερο υλιστές και μάθαμε να είμαστε οικονόμοι. Διότι 
μόνο όταν χάσουμε κάτι καταλαβαίνουμε την αξία του. Αυτό ισχύει και για 
τους φίλους που δεν είδαμε. Φέτος το καλοκαίρι, όταν θα μας δροσίσουν 
τα γαλάζια νερά του Αιγαίου και του Ιονίου θα καταλάβουμε πόσο τυχεροί 
είμαστε, που μπορούμε κάθε καλοκαίρι να μυρίζουμε το πεύκο και το 
θυμάρι της Ελλάδας.
 Συνολικά, η κοινωνία ξανάρχισε να σέβεται τους γιατρούς και 
τους επιστήμονες και άφησε τους πολιτικούς να λένε τις σαχλαμάρες 
τους. Ο κόσμος ξύπνησε και σταμάτησε η πολιτιστική αποτελμάτωση. 
Μας ξανάρθε η δημιουργικότητα με νέες ιδέες και νέες εμπνεύσεις. 
Σ’ αυτήν την πανδημία είδαμε τα καλά του ανθρώπου: τη συμπόνια και 
την αποφασιστικότητα. Είδαμε όμως και αυτούς που προσπάθησαν να 
εκμεταλλευτούν την κατάσταση για προσωπικό τους όφελος και μάθαμε 
να τους αποφεύγουμε.
 Τον 15ο αιώνα μετά από την πανούκλα ήρθε η αναγέννηση. 
Και όντως μετά από τη βροχή ανθίζουν τα λουλούδια και καθαρίζει η 
ατμόσφαιρα. Μονάχα η φρέσκια μυρωδιά του χώματος μαρτυρά πως 
κάποτε από εκεί πέρασε θύελλα. Ίσως, έτσι θα μπορέσει να ανθίσει και 
ο κόσμος μας, μετά την πανδημία.

Φρειδερίκος Βάσσος
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A Level  1 & 2 A Level 1 & 2

Ειρήνη Δούκα
Αντώνης Κουγγέλης
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019-2020

Εκκλησιασμός για την εορτή των Τριών 
Ιεραρχών στον I. Nαό Αγίας Σοφίας.

Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών 
της Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού 
στον εορτασμό της ημέρας των Τριών 
Ιεραρχών στο Ελληνικό Κέντρο.

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ελληνικής Γλώσσας.

Επίσημο κλείσιμο του σχολείου μας 
λόγω του νέου κορωνοϊού. 

Κλείνει ο κύκλος των μαθημάτων 
του σχολικού έτους 2019-2020 
και δημοσιεύεται το νέο τεύχος του 
περιοδικού μας (τ.20).

Το σχολείο της Αγίας Σοφίας θα ανοίξει ξανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Στιγμιότυπα από τη ζωή στο σχολείο μας

AUTUMN TERM
12 Σεπτ. 2020 - 12 Δεκ. 2020
HALF TERM: 31 Οκτωβρίου 2020

SPRING TERM
9 Ιαν. 2021 – 27 Μαρ. 2021
HALF TERM: 20 Φεβρ. 2021

SUMMER TERM
17 Απρ. 2021 – 10 Ιουλ. 2021
Μεγάλο Σάββατο: 1 Μαΐου 2021
HALF TERM: 5 Ιουνίου 2021

Από την εορτή της 28ης Οκτωβρίου Από την επίσκεψη της Κατερίνας Πολέμη στο 
σχολείο μας

Από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας

Τιμώντας τους Τρεις Ιεράρχες στο Ελληνικό 
Κέντρο

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής 
Γλώσσας

Ο Άρης Περικλέους, μαθητής της Πρώτης 
Δημοτικού, κάνει τις εργασίες του ελληνικού 
σχολείου κατά τη διάρκεια της καραντίνας!

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

21

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

21

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

16

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

30

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

16

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

11

Αγιασμός από τους ιερείς του Ι. Ναού 
Αγίας Σοφίας.

Εορτασμός της εθνικής επετείου της 
28ης Οκτωβρίου 1940.

Εκδήλωση για τη 17η Νοέμβρη.

Επίσκεψη στο σχολείο μας της 
Κατερίνας Πολέμη, μουσικού και 
συνθέτριας της μουσικής της ταινίας 
«Μικρά Αγγλία».

Εκκλησιασμός και Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή στον Ι. Ναό της Αγίας Σοφίας. 

Κοπή της βασιλόπιτας στο θέατρο του 
σχολείου.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

25

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

26

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

8

ΜΑΡΤΙΟΣ

14

ΙΟΥΛΙΟΥ

11

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Κυριακή

Σάββατο
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