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Τα νέα µας µοιράζονται στις
οικογένειες κάθε µήνα.
Our newsletter is distributed to
our families every month.

NO SCHOOL ON FEBRUARY 19th – PRESIDENT’S DAY

Με τη λατινογενή λέξη Καρναβάλι, την αντίστοιχη της ελληνικής Απόκρεω ή Αποκριά, χαρακτηρίζεται η περίοδος των τριών
εβδοµάδων πριν από την Καθαρά ∆ευτέρα, κατά την οποία επικρατεί το έθιµο του µασκαρέµατος. Κυριολεκτικά «Αποκρεά»
σηµαίνει τον αποχαιρετισµό της περιόδου κρεατοφαγίας ή την αποχή από το κρέας (από-κρεώ). Αντίστοιχα και η λατινογενής
λέξη «Καρναβάλι» είναι σύνθετη από τις λέξεις carne = κρέας και vale = χαιρετώ. Οι Απόκριες αποτελούν ουσιαστικά την
εισαγωγή στην περίοδο της νηστείας και προετοιµασίας για τη µεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, το Πάσχα. Αποτελούν
για τους πιστούς µια περίοδο εκτόνωσης, πριν αρχίσει η Σαρακοστή, που ξεκινά την Καθαρά ∆ευτέρα. Με τη νηστεία της
Σαρακοστής οι πιστοί προετοιµάζονται ψυχικά και σωµατικά για να παρακολουθήσουν τα Θεία Πάθη κατά τη Μεγάλη
Εβδοµάδα. Οι ρίζες των εθίµων της Αποκριάς µπορούν να ανιχνευθούν στην αρχαιότητα. Σχετίζονται µε τις λατρευτικές γιορτές
προς τιµή του θεού ∆ιονύσου, στις οποίες κυριαρχούσε ο ενθουσιασµός, η ευθυµία και η σκωπτική διάθεση. Με την
επικράτηση του χριστιανισµού, στοιχεία της αρχαιοελληνικής λατρείας συνδυάστηκαν στη συνείδηση και τις παραδόσεις του
λαού µε την περίοδο πριν από τη Σαρακοστή. Από το 19ο αι. µέχρι σήµερα το καρναβάλι ξεκινά κάθε χρόνο την Κυριακή του
Τελώνη και Φαρισαίου και λήγει την Κυριακή της Τυροφάγου. Παλιότερα, τον εορταστικό τόνο έδιναν οι παρέες των
µεταµφιεσµένων, που κυκλοφορούσαν στους δρόµους και γύριζαν τα βράδια στις γειτονιές τραγουδώντας άσεµνα και
σκωπτικά τραγούδια. Αυτού του είδους, όµως, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις χάθηκαν σε µικρό ή µεγάλο βαθµό µε το πέρασµα
του χρόνου για να επικρατήσουν οργανωµένες από τις τοπικές κοινωνίες και τυποποιηµένες εορταστικές εκδηλώσεις µε
αποκριάτικες στολές και άρµατα. Το καρναβάλι όµως είναι στενά συνυφασµένο µε την πολιτισµική κληρονοµιά κάθε περιοχής
της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια µάλιστα γίνεται προσπάθεια να αναβιώσουν παραδοσιακά αποκριάτικα έθιµα σε πολλά
µέρη της χώρας. Κυρίαρχα στοιχεία σε αυτά αποτελούν τα φαλλικά σύµβολα αλλά και η σάτιρα, η οποία συνδέεται άµεσα µε
τα τοπικά δρώµενα ή επικεντρώνεται σε επίκαιρα θέµατα που σχετίζονται µε την Ελλάδα αλλά και το διεθνή χώρο. Το πιο
σηµαντικό καρναβάλι στον ελληνικό χώρο διοργανώνεται στην Πάτρα. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις αρχίζουν κάθε χρόνο στις
17 Ιανουαρίου και λήγουν την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς µε το κάψιµο του βασιλιά Καρνάβαλου και την µεγάλη
παρέλαση των καρναβαλιστών.
Απόκριες
Οι Απόκριες συνήθως πέφτουν µέσα στον Μάρτιο. Οι Απόκριες διαρκούν δύο βδοµάδες. Αρχίζουν την Κυριακής της
"Κρεοφάγου", και τελειώνουν µε την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Καθαρά ∆ευτέρα. Μεγάλοι και παιδιά πάνε σε
Αποκριάτικα γλέντια όπου ντύνονται µασκαράδες (ή ¨καµουζέλες" κι "αλαφάκια" όπως λένε στην Κω) και γιορτάζουν πριν
ν'αρχίσει η Σαρακοστή. Πολλές πόλεις στην Ελλάδα έχουν καρναβάλια όπου µασκαράδες παρελαύνουν στους δρόµους.
Καθαρά ∆ευτέρα και Σαρακοστή
Η Καθαρά ∆ευτέρα είναι η πρώτη µέρα της Μεγάλης Σαρακοστής. Την Καθαρά ∆ευτέρα όλοι πάνε εκδροµή στην εξοχή όπου
πετάνε χαρταετούς, και τρώνε νηστίσιµα φαγητά (χταποδάκι, γαρίδες, λαγάνες, ελιές, κλπ.).
Την πρώτη του Μαρτίου στο νησί της Κως είναι έθιµο για αγόρια και κορίτσια να φορέσουν τον "µάρτη" στο µπράτσο ή στο
δάχτυλό τους, για να µην τους πιάνει ο ήλιος. Ο µάρτης είναι σαν βραχιόλι που φτιάχνουν συνήθως οι νιόπαντρες µε κόκκινη
και άσπρη µεταξωτή κλωστή.

Το Σχολείο µας γιόρτασε τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών και πάλι φέτος. Η µέρα αυτή καθορίζει το
τέλος του Α΄ τετραµήνου. Στους µαθητές δόθηκαν ήδη οι έλεγχοι προόδου, έγιναν οι συναντήσεις µε
τους γονείς, το OPEN HOUSE και συνεχίζουµε µε τον ίδιο αν όχι περισσότερο ζήλο και ενδιαφέρον για
µάθηση στο Β’ εξάµηνο.
Συγχαρητήρια στις µαθήτριες Ελένη Παπαδογιάννη, Χρύσα Περάκη και Βίβιανα Τσαγκαροπούλου για
την τόσο ωραία παρουσίαση (οµιλίες), τις ευχαριστούµε και τις ευχόµαστε πάντα Καλή Πρόοδο.
Τιµόµενα πρόσωπα της γιορτής µας ήταν οι κ. Κώστας Καλαϊτζίδης και κ. Ηλίας Ελευθεριάδης.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν µε το γεύµα που ακολούθησε και ιδιαιτέρως
τους :
κα Μαρίκα Τσαρδούλια γαι την νοστιµότατη Βασιλόπιτα, Μάρισσα Τσαγκαροπούλου, Ρίκα Τσιτσίνια,
Ματούλα Γιάλης, Αννυ Καβαντζά, Πάµελα και Γιώργο. Παπαδογιάννη, Αθηνά και Σπύρο Καµπίτση,
Λεωνίδα Μαχαίρα, Μάνθο Οικονόµου, Ανδρέα Σταυρόπουλο .
Το γεύµα µας θα µπορούσε να είχε µεγαλύτερη επιτυχία αν υπήρχε περισσότερη συµµετοχή γονέων
από όλα τα προγράµµατα.
Μην ξεχάσετε στις 14 του µήνα...
είναι του Αγίου Βαλεντίνου!!! Να
περάσετε όµορφα....ευκαιρία για µια
γλυκιά απόδραση από τη ρουτίνα της
καθηµερινότητας!

Save the Date!
Friday, 16 of February : Movie night

Our web site!
www.belmontgreekschool.com

more details are following

Χρησιµοποιήστε την παραπάνω
ιστοσελίδα για να δείτε υπέροχες φωτογραφίες!

Crosswords are an excellent educational
tool, but don’t tell the kids that! Just get
them interested in puzzles and let them
have fun while they learn.

Γεια σας
• Πάνε κι οι γιορτές και οι αργίες. Τα
κεφάλια µέσα τώρα. Επειδή όµως των
φρόνιµων τα παιδιά πριν πεινάσουν...
ταξιδεύουν, σας ενηµερώνουµε ότι η
επόµενη αργία (τριήµερο) είναι σε 25
ηµέρες. Υποµονή φίλοι µου!
• Μια στις 3 γυναίκες στην Ελλάδα είναι
υπέρβαρη. Οι άλλες δύο θα είναι
τουρίστριες από τη Σουηδία.
• Ορθώς αντιδρούν οι Πανεπιστηµιακοί
στην ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΤ. Θες σου λέει,
να έρθουν τίποτα επαγγελµατίες από το
εξωτερικό και να µας αγχώσουν.
• Περίπου 250 χιλιάδες Έλληνες έκαναν
γιορτές εκτός Ελλάδας. ∆ιότι άλλο να
καταγγέλεις λιτότητα από τη Λοζάνη κι
άλλο από την Κοζάνη!
• Το έτος 1740 το προσδόκιµο ζωής ήταν τα
25 έτη. Το 2006 τα 80 plus (για τις γυναίκες
και 77 για τους άνδρες). Σύµφωνα πάντα
µε τους ειδικούς, ο µέσος όρος ζωής
αυξάνεται κατά 3 µήνες το χρόνο, οπότε
κάντε το κουµάντο σας...

«Αυτό που ζούµε λέγεται ¨εποχή της Ύαινας¨.
∆ηλ. Και µας θεωρούν πτώµατα και έχουν
δεδοµένη τη σιωπή µας». Όµως... «και θα λάβουνε
τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε... γενεές
στους αιώνες των αιώνων».
Ο∆. ΕΛΥΤΗΣ

Περπατάει ένας παππούς
στο δρόµο και ξαφνικά αντιλαµβάνεται τον χάρο να τον
ακολουθεί.
- Αµάν... λέει, πρέπει κάπου γρήγορα να κρυφτώ...
Τρέχει, τρέχει ο παππούς και ο χάρος από πίσω. Φτάνει ο
παππούς απεγνωσµένος σε µια γωνιά και ψάχνει που να
κρυφτεί. Ξαφνικά βλέπει απέναντι έναν παιδικό σταθµό και
σκέφτεται πως είναι µια πολύ καλή κρυψώνα. Μπαίνει
βιαστικά µέσα, πάνω στην ώρα που τα µικρά
ετοιµαζόντουσαν για να φάνε και φορούσανε τις σαλιάρες
τους. Τι να κάνει ο παππούς, φοράει κι αυτός µια σαλιάρα και
κάθεται. Αρχίζουν όλα µαζί τα πιτσιρίκια να φωνάζουν:
- Μαµ, µαµ, µαµ... Και τότε ο παππούς κάνει το ίδιο:
- Μαµ, µαµ, µαµ... Τότε αντιλαµβάνεται ένα χέρι στον ώµο
του να τον χτυπάει και µια φωνή να του λέει:
- Κάνε γρήγορα µαµ, γιατί µετά θα πάµε άτα!!!

2 Φεβρουαρίου είναι της Υπαπαντής του Κυρίου
3 Φεβρουαρίου γιορτάζουν ο Ασηµάκης, η Ασηµίνα, η Μαλαµατή, η Μάλα, η Ματίνα, ο Σταµάτης,
η Σταµατία και ο Συµεών
4 Φεβρουαρίου γιορτάζει ο Ισίδωρος
8 Φεβρουαρίου είναι η Τσικνοπέµπτη
10 Φεβρουαρίου γιορτάζουν ο Χράλαµπος, η Χαραλαµπία, η Χαρά, η Μπία, ο Λάµπης, η Χαρίκλεια,
ο Χαρίλαος και ο Χάρης
12 Φεβρουαρίου γιορτάζει ο Μελέτιος
14 Φεβρουαρίου γιορτάζουν η Βαλεντίνο και ο Βαλεντίνο
Πείτε τους
19 Φεβρουαρίου είναι η Καθαρή ∆ευτέρα
Χρόνια Πολλά!!!
23 Φεβρουαρίου είναι οι Α’ Χαιρετισµοί
25 Φεβρουαρίου είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας

