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Καλωσορίζουµε τη Νέα Δεκαετία και ευχόµαστε σ όλες τις οικογένειες
Χρόνια Πολλά , Καλή Χρονιά
Γεµάτη Υγεία , Ευτυχία , Οικογενειακή και Κοινωνική Eυηµερία!!!

΄Oλη η ζωή σας µια γιορτή
να ‘ναι από εδώ και πέρα
χίλιες να ‘ναι οι χαρές
στην πιο κακή σας µέρα.
Για τη χρονιά που έφτασε
ευχή καρδιάς σας κάνω
η µοίρα να σκορπά χαρές
να περπάτατε επάνω!

(ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΝΤΙΝΑ∆Α)
Μαζί µε τις ευχές µας εκφράζουµε τα θερµά συγχαρητήρια στα παιδιά που µε τη
µουσική διδασκαλία της κας Δώρας Ζωγιοπούλου παρουσίασαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και
κάλαντα στις γιορτές µας.

Επίσης ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στις
- Ευγενία Πανοµήτρου- Gardener (ΠρόγραµµαΑΘΗΝΑ),
- Tiffany Kiniris (Πρόγραµµα ΦΟΙΒΟΣ) και
- Κατερίνα Δεµέτη (Πρόγραµµα ΚΟΡΑΗΣ) για την θαυµάσια και αποτελεσµατική οργάνωση των
σχολικών µας γιορτών.

Happy New Year to ALL!!!
May 2010 bring you Health, Happiness, and Prosperity!!!
We would like to congratulate all our children who under the direction of our Music Teacher Ms.
Dora Zoiopoulos performed Christmas songs and carols in our Christmas programs.
We also like to express our THANKS to :
- Mrs Eugenia Panomitros-Gardener ( ATHENA Program)
- Mrs Tiffany Kiniris (PHEVOS Program)
- Mrs Katerina Demeti (KORAES Program) for their wonderful and well organized contribution to
our School Christmas celebrations.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αναδείχθηκαν επιφανείς άγιοι και
θεολόγοι της χριστιανικής θρησκείας και προστάτες των γραµµάτων και των µαθητών. Η σοφία και η δράση τους
έδωσε σ’ αυτούς τον τίτλο των µεγίστων φωστήρων, όπως ψέλνεται και στο τροπάριό τους : «Τους τρεις µεγίστους
φωστήρες της τρισηλίου θεότητος…»
Και οι τρεις έδειξαν υποδειγµατική προσήλωση στη χριστιανική θρησκεία κι η ζωή τους ήταν γεµάτη από τους
αγώνες τους γι’ αυτή. Τα συγγράµµατά τους, αλλά και η προφορική τους διδασκαλία έδωσαν δόξα και αίγλη στη
χριστιανική παιδεία.
Για την µεγάλη τους προσφορά και έργο γιορτάζουµε τη µνήµη τους στις 30 Ιανουαρίου. Κάθε χρόνο το σχολείο
µας τους γιορτάζει και τους τιµά.

Η γιορτή µας φέτος είναι την Κυριακή στις 31 Ιανουαρίου

Ηµερολογιακά Νέα / Mark your calendar

Εορτολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

JANUARY

- 4 Ιανουαρίου
- 4 Ιανουαρίου

Ανοίγει το Σχολείο
Αρχίζουν οι εγγραφές
για το Πιστοποιητικό
Ελληνοµάθειας
- 9 Ιανουαρίου
PTO Meeting
- 15-17 Ιανουαρίου
FDF (San Jose)
- 18 Ιανουαρίου
Κλειστό το Σχολείο
Martin Luther King Day
- 31 Ιανουαρίου
Κοπή της Βασιλόπιτας
& εορτασµός των Τριών
Ιεραρχών

th

- January 4
- January 4th

Greek School Resumes
Instructions /Registrations
for Certificate of Greek
Language begin
th
- January 9
PTO Meeting
th
th
- January 15 -17
FDF (San Jose)
th
NO SCHOOL
- January 18
Martin Luther King Day
st
- January 31
Cutting the Vasilopita and
Celebrating the Letters
Day & The Three
Hierarchs

Preparation
classes for the
Greek Language
Certificate
examination will start
soon. It is free of charge only for
Greek School Students.
Please contact Mrs.
Theodora Kounalakis at
(650) 594-9585 for
more information.

6 Ιανουαρίου γιορτάζουν ο Φώτης, η Φωτεινή, ο Θεοφάνης και η Φανή
7 Ιανουαρίου γιρτάζουν ο Ιωάννης και η Ιωάννα
17 Ιανουαρίου γιορτάζουν ο Αντώνης και η Αντωνία
18 Ιανουαρίου γιορτάζουν ο Αθανάσιος και η Αθανασία
20 Ιανουαρίου γιορτάζουν ο Ευθύµιος, η Ευθυµία και η Αγνή
23 Ιανουαρίου γιορτάζουν ο ∆ιονύσης και η ∆ιονυσία
24 Ιανουαρίου γιορτάζουν η Ξένη και η Ξένια
25 Ιανουαρίου γιορτάζουν ο Γρηγόρης, η Γρηγορία και η Μαργαρίτα
26 Ιανουαρίου γιορτάζει ο Ξενοφών
28 Ιανουαρίου γιορτάζει ο Χάρις
30 Ιανουαρίου γιορτάζουν οι Τρεις Ιεράρχες
31 Ιανουαρίου γιορτάζουν η Ευδοξία και ο Κύρος

Wednesdays 4:30 pm - 6:30 pm

Save the Dates
1st Annual Greek Immersion Summer Camp
for children ages 6-11
“The Greek Village”
<Fun for the summer – Memories for a lifetime >

June 12-19 2010
St. Nicholas Ranch ,Dunlap, CA
Metropolis of San Francisco
Hellenic Education and Culture Committee
For Additional Information
Please call 650.594.9585

Holy Cross Greek School Summer Camp
for children ages 5-11
«A week full of fun and memories»

June 21- 25 2010
Holy Cross Greek School, Belmont
For Additional Information
Please call 650.594.9585

Important news….

∆ωρεά στο Ελληνικό Σχολείο
Με µεγάλη χαρά σας πληροφορούµε ότι ο Αξιότιµος Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας στον Άγιο Φραγκίσκο κ. Ιωάννης Ανδρεάδης, εκ µέρους του
Ελληνικού Κράτους δώρησε γεννεαιόδωρο ποσό στο Σχολείο µας.
Είµαστε ευγνώµονες για τη δωρεά και προσβλέπουµε στην συνεχή
συµµετοχή και υποστήριξη στις προσπάθειές µας να επιτύχουµε τους
φιλόδοξους στόχους µας για το µέλλον.

Donation to our School
We proudly inform our greek school families that the Honorable Consul of the
Greek Consulate of San Francisco, Mr Ioannis Andreadis made a generous
donation to our Greek School Program.
We are grateful for Greek Consulate’s generosity and we look forward to its
continued involvement and support as we work to achieve our ambitious goals for
the future.

Η Γωνιά των Παιδιών

Από τα παιδιά της Δ’ Δηµοτικού του Προγράµµατος «Κοραής»

Σκηνές από τον Τρωϊκό Πόλεµο
Οι µαθητές της Δ΄Τάξης του προγράµµατος «ΚΟΡΑΗΣ» διάβασαν για τον Τρωικό Πόλεµο και σας
παρουσιάζουν αυτά που έµαθαν µε τις πολύ όµορφες ζωγραφιές τους.

Λυκούργος - Η κρίση του Πάρη.

Αθηνά - Η θυσία της Ιφιγένειας.

Μιχάλης - Ο Οδυσσέας φτάνει στην Τροία.
Ναταλία - Ο Αχιλλέας και ο Αγαµέµνονας

Συνέχεια… Ο Τρωικός Πόλεµος

Σταµάτης - Ο Αχιλλέας δίνει την πανοπλία
του στον Πάτροκλο.

Χριστιάνα - Ο θάνατος του Αχιλλέα.

Μελίνα - Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα.

Μάγια - Η Κασσάνδρα προειδοποιεί τους Τρώες.

Βαγγέλης - Η άλωση της Τροίας.

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕTE

1. Οι πιο νέοι γονείς στον κόσµο ήταν 8 και 9 ετών στην Κίνα το 1910.
2. Κάθε βασιλιάς που κοσµεί τα τραπουλόχαρτα, είναι µεγάλος ιστορικός βασιλιάς:
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ- Βασιλιάς Δαβίδ, ΚΟΥΠΕΣ- Καρλοµάγνος, ΣΠΑΘΙΑ -Μέγας Αλέξανδρος, ΚΑΡΟΙούλιος Καίσαρας
3. Το άγαλµα ενός ανθρώπου πάνω σε άλογο όπου το άλογο έχει και τα δυο µπροστινά του πόδια στον
αέρα ,σηµαίνει πως αυτός πέθανε στη µάχη.
- Εάν το άλογο έχει το ένα µπροστινό πόδι στον αέρα ,τότε ο άνθρωπος πέθανε από τραύµατα που
υπέστη στην µάχη.
- Εάν το άλογο έχει και τα 4 πόδια στη γη , τότε το άτοµο είχε φυσικό θάνατο.
4. 'I am.' : Είναι η πιο σύντοµη ολοκληρωµένη πρόταση στην Αγγλική γλώσσα.
5. Ερώτηση: Αν συλλαβίσεις στα αγγλικά τους αριθµούς, πότε θα βρεις για πρώτη φορά το γράµµα 'a' ?
Aπάντηση: One thousand.
6. Ερώτηση: Tι κοινό έχουν , το αλεξίσφαιρο γιλέκο, ο υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτου , η έξοδος
κινδύνου και οι εκτυπωτές laser ?
Aπάντηση: ΄Oλα έχουν επινοηθεί από γυναίκες.
7. Ερώτηση: Πιο είναι το µόνο φαγητό που δεν χαλάει?
Aπάντηση: Το µέλι
8. Στα χρόνια του Shakespeare, τα στρώµατα των κρεβατιών κατασκευάζονταν από σχοινιά. Όταν
τραβούσαν τα σχοινιά ,έσφιγγε το στρώµα και έκανε το κρεβάτι σταθερό ,για ύπνο. Έτσι βγήκε η φράση
'goodnight, sleep tight'.
9. Στην Βαβυλώνα 4.000 χρόνια πίσω συνηθιζόταν για τον µήνα µετά τον γάµο ,ο πατέρας της νύφης να
προσφέρει στον γαµπρό ένα <υδρόµελι> για να πίνει. Το υδρόµελι ήταν µπύρα µε µέλι και επειδή το
ηµερολόγιο τότε βασιζόταν στην σελήνη (moon), ο µήνας αυτός ονοµάστηκε honeymoon.
10. Στη Σκοτία , ένα νέο παιχνίδι επινοήθηκε. Ο τίτλος του ήταν <<Gentlemen Only, Ladies Forbidden>>
έτσι η λέξη GOLF εισήχθη στην Αγγλική γλώσσα.

Lost and Found
There are items left behind at Greek School. Look for them at the Church’s office.
There will be a box with the Greek School tag on it.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΑΖΙ ΜΑΣ…

Η Ελλάδα είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που µας µάθαιναν στο σχολείο ή που µας έδειχναν οι γνωστές φωτογραφίες
µε τα υπέροχα δειλινά και τις ξανθές αµµουδιές.
Στην Ελλάδα βρίσκεσαι σε ένα σταυροδρόµι πολιτισµών και χρωµάτων, νιώθεις τη δύναµη της ιστορίας και τη θέρµη του
νοτιότερου άκρου της Ευρώπης και ανακαλύπτεις την εξελικτική πορεία της σκέψης, της επίδρασης και της εµπειρίας.
Βρίσκεσαι σε µία χώρα η οποία διαθέτει πλούσιο ιστορικό παρελθόν αλλά που οι κάτοικοί της δεν επαναπαύονται, δεν
µένουν προσκολληµένοι σε αυτό.
Βρίσκεσαι σε µια χώρα στατιστικά µικρή αλλά τεράστια σε διαφορετικότητα.
Βρίσκεσαι σε τοπία που αποτυπώθηκαν σε χιλιάδες καρτ-ποστάλ αλλά παραµένουν απίστευτα ζωντανά και άπιαστα.
Η Ελλάδα είναι µια χώρα µε θαυµάσιες αντιθέσεις, ένα συνεχές ταξίδι µέσα στο χρόνο από το παρόν στο παρελθόν.
Περιπλανηθείτε λοιπόν µέσα στους ελαιώνες της, στους αρχαιολογικούς χώρους, ταξιδέψτε στα νησιωτικά συµπλέγµατα,
διατρέξτε παραλίες και βουνά και ανακαλύψτε τοπία που θα σας κόψουν την ανάσα.
Στην Ελλάδα η εναλλαγή των εικόνων δεν συµβαίνει στην φαντασία µας αλλά και στην πραγµατικότητα.

Ειδικές µορφές τουρισµού
Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται όλο και πιο συστηµατικά οι ειδικές µορφές τουρισµού, που προσφέρουν τη
δυνατότητα στους ταξιδιώτες να εµπλουτίσουν τις δραστηριότητές τους και µε προγράµµατα εξειδικευµένων δράσεων, όπως
είναι ο θεραπευτικός–ιαµατικός τουρισµός, ο θρησκευτικός τουρισµός, ο οικολογικός τουρισµός, ο αγροτουρισµός κ.λπ. Έτσι,
η χώρα αποτελεί πλέον έναν προσφιλή τουριστικό προορισµό όχι µόνο για διακοπές «κλασσικού τύπου», αλλά και για όσους
επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν εναλλακτικές διακοπές, αναζητώντας εκτός από την ξεκούραση και την απόλαυση των
αξιοθέατων της χώρας και τη µοναδική εµπειρία, που προσφέρουν η φύση και τα «προϊόντα» της, ο θρησκευτικός πολιτισµός
της αλλά και οι εξειδικευµένες υποδοµές της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας.

Αρχαιολογικοί χώροι - Μνηµεία
Ο ελληνικός χώρος είναι διάστικτος από αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία µε ξεχωριστή αίγλη και γοητεία,
στα οποία έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους όλες οι έως τώρα γνωστές περίοδοι της µακραίωνης ιστορίας της
Ελλάδας. Όσοι επισκέπτονται τη χώρα, έχουν την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν ένα µοναδικό «ταξίδι» στο
σπάνιο «µωσαϊκό» ιστορικής και πολιτισµικής µνήµης, που βρίσκεται ανεξίτηλα αποτυπωµένο σε κάθε περιοχή
της χώρας και αναδεικνύει αβίαστα τις πολύπλευρες εκδοχές του ελληνικού πολιτισµού, έως
σήµερα.Αρχαιολογικοίχώροι
Σύµφωνα µε τον κατάλογο της UNESCO έχουν ανακηρυχθεί ως Μνηµεία Πολιτιστικής Κληρονοµιάς οι
παρακάτω Αρχαιολογικοί Χώροι και πολιτιστικοί τόποι:
•

•
•
•
•
•
•
•

Άγιο Όρος (Μοναστικό Συγκρότηµα)
Αθήνα (Ακρόπολη)
Βάσσες (Ναός Επικουρείου Απόλλωνα)
Βεργίνα - Αιγαί
∆ελφοί (αρχαιολογικός χώρος)
∆ήλος (αρχαιολογικός χώρος)
Επίδαυρος (αρχαιολογικός χώρος)

•
•
•
•
•
•

Μονές: ∆αφνίου (Αττική) Οσίου Λουκά
(Βοιωτίας) και Νέας Μονής Χίου
Αρχαιολογικοί χώροι Μυκηνών και
Τίρυνθας
Ολυµπία (αρχαιολογικός χώρος)
Πάτµος: Η Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου
και το Σπήλαιο της Αποκαλύψεως
Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου
Σάµος : Πυθαγόρειο και Ηραίον
Παλιά Πόλη της Κέρκυρας

Explore Greece with us…

In Greece, you are standing at crossroads of cultures, colours and civilisations, you feel the grandeur of history and the
warmth of being at the southernmost part of Europe, you discover the evolutionary process of thought, influence and
experience.
A country with a uniquely affluent historical past, inhabited by people gazing confidently and optimistically into the future.
A country that although statistically small, is huge in its diversity.
A landscape that has given us thousands of postcard images but remains incrediblyvibrant and impossible to capture.
Greece is a country of beautiful contradictions, a constant journey in time, from the present to the past and back again.
Walk through the olive groves, through ancient sites. Move to clusters of sparsely inhabited islands. Roam from beaches
to rocky mountains and explore the breathtaking scenery.
In Greece the fusion of images becomes more than imagery and turns into reality.
Explore your senses in Greece.

Special forms of tourism
In recent years special forms of tourism, offering travellers the opportunity to enrich their activities by attending
specialised programmes such as therapeutic–spa tourism, religious tourism, ecological tourism, agrotourism etc, have
been developing more and more systematically in Greece. Thus, the country has become a popular tourist destination
not only for holidays of the “classical type” but also for people interested in alternative holidays who, apart from relaxing
and sightseeing, wish to enjoy the unique experience offered by the country’s nature and its “products”, its religious
culture and the specialised infrastructure of the Greek tourist industry.

Archaeological sites - Monuments
Greece is full of archaeological sites and monuments of distinctive prestige and charm, on which all known periods of its
long-standing history have left their mark. Visitors have the opportunity to make a unique “journey” through the rare
“mosaic” of historic and cultural memory which has left an indelible mark on every region of the country and effortlessly
highlights the manifold manifestations of Greek culture to date.
According to the UNESCO catalogue, the following archaeological sites and cultural areas in Greece have been
characterised as Monuments of Cultural Heritage:
- Monastery complex of Aghio Oros (Mount Athos)
- The Acropolis of Athens
- Vassae: The Temple of Epicurean Apollo
- Vergina - Aegae
- Delphi (archaeological site)
- Delos (archaeological site)
- Epidaurus (archaeological site)
- Early Christian and Byzantine Thessalonica
- Monastery complex of Meteora
- Mystras (Medieval City)

- The Monasteries of Daphni (Attica), Ossios Lucas
(Central Greece) and Nea Moni (New Monastery) of
Chios
- The archaeological sites of Mycenae and
Tiryns
- Olympia (archaeological site)
- Patmos: Monastery of Aghios Ioannis
Theologos and the Cave of the Apocalypse
- Medieval city of Rhodes
- Samos: Pythagoreio and Heraion
- Old Town of Corfu (Kerkyra)

