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Η Γιορτή μας
Κ .  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΣΕΡΓΗ

Ευχόμαστε  να  απολαύσατε  τη  φετινή  μας  γιορτή
της  28ης  Οκτωβρίου .  Ακούσαμε  ποιήματα  από
τις  τάξεις  του  Νηπιαγωγείου ,  Προδημοτικής ,  Α '
και  Α '  προχωρημένης ,  απολαύσαμε  το  θεατρικό
από  τις  τάξεις  Γ ' ,Δ' ,Ε '  και  Στ ' .  Καμαρώσαμε  τα
παιδιά  να  χορεύουν  παραδοσιακούς  χορούς  και
να  τραγουδάνε  τραγούδια  για  το  ηρωικό  "ΟΧΙ" .
Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  από  καρδιάς  όλους
τους   συνάδελφους  εκπαιδευτικούς  για  την
άψογη  οργάνωση !  Ένα  μεγάλο  ευχαριστώ  στους
γονείς   για  την  στήριξη  προς  το  ελληνικό  μας
σχολείο  και  όλα  τα  παιδιά  για  την  υπέροχη
συμμετοχή  τους !  

του σχολείου μας



Ραφαέλα

Με  λένε  Ραφαηλία  Παχατουρίδου  και
είμαι  12 ετών .Είμαι  από  την
Θεσσαλονίκη ,αλλά  εδώ  και  πέντε
χρόνια  μένω  στην  Αγγλια .  Η  οικογένειά
μου  είναι  μόνο  οι  γονείς  μου  επειδή
δυστυχώς  είμαι  μοναχοπαίδι .  Οι
δραστηριότητες  που  μ 'αρέσουν  να
κάνω  είναι  η  ζωγραφική  και  το
διάβασμα .Τα  αγαπημένα  μού  μαθήματα
είναι  τα  μαθηματικά ,η  ζωγραφική ,  η
ιστορία ,τα  ισπανικά  και  η  μουσική .
Όταν  μεγαλώσω ,θα  ήθελα  να  γίνω
δασκάλα ,αλλά  ίσως  θα  προτιμούσα  να
γίνω  και  ζωγράφος .  Μαθαίνω  ελληνικά
γιατί  για  μένα  είναι  η  μητρική  μου
γλώσσα  και  πιστεύω  ότι  είναι
σημαντικό  να  ξέρω  τη  γλώσσα  αυτή .

Ειρήνη

Είμαι  η  Ειρήνη  από  το  GCSE 1 .  Είμαι
11  ετών  και  έχω  δύο  αδελφούς .  Μου
αρέσει  να  παίζω  μπάσκετ  και  να
ζωγραφίζω  ηλιοβασίλεμα  της
Κύπρου .  Τα  αγαπημένα  μου
μαθήματα  είναι  η  γυμναστική  και  τα
μαθηματικά .  Όταν  μεγαλώσω  θέλω  να
γίνω  φυσικοθεραπεύτρια  η
αρχιτέκτονας .  Μαθαίνω  ελληνικά
γιατί  μία  μέρα  θέλω  να  ζήσω  στην
Κύπρο  με  την  οικογένεια  μου .

Ποιοι είμαστε...



Μαρία

Ονομάζομαι  Μαρία  και  είμαι  11
χρονών .  Γεννήθηκα  στο
Southampton αλλά  τώρα  ζω  στα
West Midlands.  Η  μαμά  μου  είναι
δικηγόρος  και  ο  μπαμπάς  μου
καρδιοχειρουργός .Έχω  έναν
μεγαλύτερο  αδελφό  και  είναι  12
χρονών .  Αγαπάω  τον  αδελφό  μου
αλλά  μερικές  φορές  μαλώνουμε .  Τα
ενδιαφέροντα  μου  είναι  η  ζωγραφική
και  ο  χορός  και  μου  αρέσει  να  να
παίζω  με  τις  φίλες  μου .  Όταν
μεγαλώσω  θέλω  να  γίνω  κτηνίατρος .

Ελίνα

Είμαι  η  Ελίνα  από  το  GCSE 1 .  Είμαι  11
χρονών  και  έχω  ζήσει  στην  Αγγλία  για  8
χρόνια .  Όταν  μεγαλώσω  θα  ήθελα  να
δουλέψω  σε  ένα  γραφείο  ή  να  γίνω
χορεύτρια .  Μου  αρέσει  η  Ιστορία ,  η
Γραμματική ,  το  διάβασμα ,  ο  χορός  και  η
κολύμβηση .  Το  αγαπημένο  μου  χρώμα
είναι  το  κόκκινο ,  και  γεννήθηκα  τον
Δεκέμβριο .

Ποιοι είμαστε...



Νέα από Ελλάδα και Κύπρο 

ΕΛΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τριπλή  Ανατίμηση  Σε  Ρεύμα ,  Καύσιμα ,  Και  Φυσικό  Αέριο

Φέτος  το  χειμώνα ,  και  στην  Ελλάδα  όπως  σε  όλο  τον  κόσμο ,  οι  τιμές  σε
ρεύμα ,  καύσιμα  και  φυσικό  αέριο  θα  τριπλασιαστούν  και  αυτό  θα
προκαλέσει  ανησυχία  στους  κατοίκους  της  Ελλάδας .  Τώρα
προσπαθούνε  να  βρούνε  λύση  στο  πρόβλημα .

Η  Πορεία  Του  Κορονοϊού  Στην  Ελλάδα

Αυτό  τον  μήνα ,  αυξάνονται  τα  κρούσματα  στην  
Ελλάδα .  Πολλές  περιοχές  είναι  κόκκινες  και  
έχουν  τοπικά  λοκνταουν .

 
Ανοίγουν  Τα  Πανεπιστήμια  Στην  Ελλάδα

 
Αυτό  τον  μήνα ,  ξεκίνησαν  μαθήματα  οι  

φοιτητές  στα  Ελληνικά  
πανεπιστήμια .  Τα  μαθήματα  γίνονται  με  

περιορισμούς  λόγω  του  κορονοϊού .

Πυρκαγιά  Στην  Κοινότητα  Τάλας  

Ξέσπασε  πυρκαγιά  κοντά  στην  
κατοικημένη  περιοχή  πάρα  την  
Κοινότητα  Τάλας ,  στην  Επαρχία  Πάφου .  
Στο  σημείο  πήγανε  πυροσβεστικά  
οχήματα  και  
αεροπλάνα  προσπαθούν  να  τη  
σβήσουν  από  αέρος .  



Η ταβέρνα στον κήπο μου
ΕΙΡΗΝΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Άκουσες  ποτέ  για  κάποιον  να  έχει  
ταβέρνα  στον  κήπο  του ;  
Στο  'Walsall '  υπάρχει  μία  
ελληνική  ταβέρνα  που  ονομάζεται  
'Lakis Greek Kitchen. '  Μπορεί  να  είναι  δύσκολο  να  το
πιστέψεις  όμως  αυτή  η  ταβέρνα  είναι  στον  κήπο  ενός  σπιτιού .  
Η  ταβέρνα   πρωτοχτίστηκε  στο  
σπίτι  της  γιαγιάς  και  του  παππού  
μου ,  όμως  όταν  πουλήθηκε  αυτό  το  
σπίτι ,  ο  μπαμπάς  μου  έχτισε  μια  άλλη  
ταβέρνα  στον  κήπο  μας .  Όταν  πέθανε  
ο  παππούς  μου ,  ο  μπαμπάς  μου  ήθελε  
να  κάνει  κάτι  εις  μνήμην  του .  Άρα  σκέφτηκε  
να  δημιουργήσει  μια  ταβέρνα  που  να  βοηθά  την  κοινότητα  για
φιλανθρωπικούς  σκοπούς .  Τα  λεφτά  που  μαζεύονται  από  το
φαγητό  πηγαίνουν  σε  διάφορους  ανθρώπους  που  τα
χρειάζονται .  Για  παράδειγμα  πριν  λίγα  χρόνια ,  εγώ  και  η
οικογένεια  μου  βοηθήσαμε  ένα  κορίτσι  που  είχε  καρκίνο  στο
αίμα  της .  Τα  λεφτά  από  την  ταβέρνα  την  βοήθησαν  vα
αγοράσει  αεροπορικό  εισιτήριο  για  να  πάει  στην  Αμερική  να
κάνει  εγχείρηση  να  βγει  
ο  καρκίνος .  
Μέχρι  αυτή  τη  στιγμή  έχουμε  
βοηθήσει  πάρα  πολλούς ,  
και  ελπίζω  να  βοηθήσουμε  
ακόμα  πιο  πολλούς .  

"Φιλανθρωπία
στην

κοινότητα  
μας"

 



Συνταγη του μηνα 
ΡΑΦΑΕΛΑ  ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ

Κεφτέδες  -  Meatballs

Υλικά  -  Ingredients:  
1  κιλό  κιμά  
3-4 πατάτες  τριμμένες  
¾ δέσμης  μαιντανό  ψιλοκομμένο  
2 φέτες  ψωμί  μουσκεμένες  σε  νερό  και
στραγγισμένες  
2 κρεμμύδια  ψιλοκομμένα  
2 αυγά  
Δυόσμο  
Αλάτι ,  πιπέρι ,  κανέλα  
Λάδι  για  τηγάνισμα  

Για  το  σερβίρισμα  -  For serving:
Τζατζίκι  
4-5 ντοματίνια  
Μαρούλι  
Λίγο  δυόσμο  

Εκτέλεση  -  Method: 
1 .  Τρίβουμε  τις  πατάτες  και  τις  στραγγίζουμε .  
2 .  Αφού  τις  στραγγίσουμε ,  προσθέτουμε  1  κιλό
κιμά  σε  ένα  μπόλ .
3 .  Προσθέτουμε  μέσα  ¾ μαιντανό  ψιλοκομμένο
και  2 φέτες  ψωμί  μουσκεμένες  σε  νερό  και
στραγγισμένες  
Επίσης ,  προσθέτουμε  2 αυγά ,  λίγο  δυόσμο  άμα
θέλετε ,  και  τα  μπαχαρικά  μας  (αλάτι ,  πιπέρι ,
κανέλα  κτλ . )  
4 .  Ζυμώνουμε  πολύ  καλά  για  να
ομογενοποιηθούν  τα  υλικά  μας .  
5 .  Πλάθουμε  στρογγυλούς  η  μακρόστενους
κεφτέδες .  
6 .  Τηγανίζουμε  σε  μπόλικο  λάδι  η  αφήνουμε
στο  φούρνο  για  25 λεπτά  στους  200 βαθμούς
(αερας) .  
7 .  Σερβίρουμε  με  τζατζίκι  και  σαλάτα .  

Καλή  σας  
όρεξη ! !

 
Κάθε μήνα θα
επιλέγουμε μία

αγαπημένη συνταγή 
 μίας δασκάλας, με βάση

το ποιο μήνα έχει
γενέθλια. Δεν έχουμε

καμία δασκάλα
γεννημένη τον

Οκτώβριο, αλλα ο
Κύριος Βάσος, άντρας
της διευθύντριας του
σχολειου μας και μέλος

της επιτροπής του
σχολείου μας, έχει

γενέθλια. 
Να του ευχηθούμε:

Χρόνια Πολλά!

James Lopez
SCIENCE TEACHER

Share your tale with us!



ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ !

CROSSWORD ABOUT ΤΗΕ  28TH OCTOBER 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  -  ACROSS 
1 .ΠΩΣ  ΑΛΛΙΩΣ  ΛΕΓΟΤΑΝ  Ο  ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ  
3 .ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ  ΤΟΥΣ  ______.  
5.ΤΟ  1941,  ΑΡΧΙΣΕ  Ο  2ΟΣ  ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΣ  _______.  
7 .ΑΥΤΟΙ  ΠΟΥ  ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ____________.  
9.ΕΜΕΙΣ  ΕΙΜΑΣΤΕ  _________.  

ΚΑΘΕΤΑ  -  DOWN
2.ΤΙ  ΕΙΠΑΜΕ  ΣΤΟΥΣ  ΙΤΑΛΟΥΣ  
4 ._______!_______!  
6.ΠΟΥ  ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ  ΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ  
8 .ΤΟ  ΑΝΤΙΘΕΤΟ  ΤΟΥ  ΠΟΛΕΜΟΥ



Η Καρδιά
του σχολείου μας 

 
Η εφημερίδα "Η Καρδιά" εκδίδεται από τους μαθητές
της τάξης GCSE 1 του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου

του Απόστολου Ανδρέα, στο Birmingham του
Ηνωμένου Βασίλειου. Η επιμέλεια των κειμένων και η

σχεδίαση έγινε από την δασκάλα του τμήματος, 
Όλγα Σταύρου-Migchels. 

 
 
 

8 Arthur Place
Summer Hill Terrace

Birmingham 
B1 3DA

 
 

 
 


