...Observe around you and be
thankful for ALL that you have in
this transitory lifetime….
Let’s complain less and give more!
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NO SCHOOL ON NOVEMBER 26th,27th & 28th : Thanksgiving

«Τα Νέα µας»

“Our News”

Στις 26 Οκτωβρίου γιορτάσαµε την επέτειο της
Εθνικής µας γιορτής «28η Οκτωβρίου» ηµέρα του
«ΟΧΙ». Η κα Κουναλάκη και ο κος Σκούρτης
ετοίµασαν και µας πρόσφεραν νόστιµες και ποικίλες,
πρωινές λιχουδιές!! Με µεγάλη µας χαρά εκφράζουµε
τα συγχαρητήρια µας στα παιδιά, τους µικρούς
πρωταγωνιστές, που για µια ακόµα φορά µας έκαναν
να νιώσουµε υπερηφάνεια τραγουδώντας τον Εθνικό
Ύµνο κι άλλα πατριωτικά τραγούδια. Ευχαριστούµε
την κα ∆ώρα Ζωγιοπούλου για την επιµέλεια και
παρουσίαση και όλους ΕΣΑΣ που γιορτάσατε µαζί
µας.

On October 26, we celebrated the “28th of
October”, the “OXI” National Holiday. Mrs.
Kounalakis and Mr. Skourtis, had prepared and
offered a delicious and superb brunch!! We are
very happy to congratulate our students-the
shining stars- who, once again, made us proud by
singing the Greek National Anthem, along with
other patriotic songs. We thank Ms. Dora
Zoiopoulos, for the diligent preparation and
direction of the music program, and All of YOU
who celebrated with us.

Ο Νοέµβριος είναι ο µήνας µε την όµορφη γιορτή των
«Ευχαριστιών». Όλοι µας, µικροί, µεγάλοι, ας είµαστε
ευχαριστηµένοι και ευγνώµονες για ΟΛΑ αυτά που
µας προσφέρονται.
Οι µαθητές, προετοιµάζονται για τη γιορτή των
Χριστουγέννων στις 14 ∆εκεµβρίου. Σας
προσκαλούµε να έρθετε όλοι και µαζί να γιορτάσουµε
και να νιώσουµε το πνεύµα και τη χαρά των εορτών.
Τελειώνοντας µε αυτούς τους όµορφους στίχους,
ευχόµαστε να περάσετε όµορφα την Ηµέρα των
Ευχαριστιών!!
«Όταν ήµουν µικρός
είχα κρύψει έναν ήλιο
για να έχει ο δρόµος µου φως
κι η σιωπή µου έναν φίλο...»

November is the month we celebrate a special
Holiday, “Thanksgiving Day”. We, truly, have a lot
to be grateful and thankful for. Let us ALL count
our blessings!!
The students are preparing for the Christmas
Celebration on December 14. We cordially invite
you to celebrate with us, and to get into the spirit
of the blessed Christmas Season.
Closing, with these beautiful lyrics, we wish all of
you to have a wonderful “Thanksgiving”

“When I was young,
I had a hidden sun
to enlighten my path
and to accompany
my solitude….”

Ηµερολογιακά Νέα

News

Veterans day

• 26, 27 & 28 Νοεµβρίου : Το
σχολείο θα είναι κλειστό.
Happy Thanksgiving!
• Συναντήσεις Γονέων-∆ασκάλων:
- “ΑΘΗΝΑ” : 15 & 16
∆εκεµβρίου.
- “ΦΟΙΒΟΣ” : 10, & 17
∆εκεµβρίου.
- “ΚΟΡΑΗΣ” : 11, 12, 18 & 19
∆εκεµβρίου
• 14 ∆εκεµβρίου : Η
• Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της
Εκκλησίας µας (6:00 µ.µ.) για όλα
τα προγράµµατα.

• November 26th,27th & 28th : No
School, Happy Thanksgiving!
• Parent-Teacher conferences:
 “ATHENA”: December
15th & 16th
 “PHEVOS” : December
10th & 17th
 “KORAES”: December
11th, 12th, 18th & 19th .
• December 14th : Community
Christmas Program (6:00 pm) for
all students.

Θυµηθείτε να τους ευχηθείτε
1 Νοεµβρίου γιορτάζουν ο Ανάργυρος, ο Κοσµάς, ο ∆αµιανός,
ο Αργύρης και η Αργυρώ.
8 Νοεµβρίου γιορτάζουν ο Μιχάλης και Γαβριήλ, Άγγελος, η
Αγγελική, Σταµάτης, Ταξιάρχης και Σεραφείµ.
9 Νοεµβρίου γιορτάζουν ο Νεκτάριος και η Νεκταρία.
11 Νοεµβρίου γιορτάζουν ο Μηνάς, ο Βίκτωρας και η Βικτωρία.
13 Νοεµβρίου γιορτάζει ο Χρυσόστοµος.
14 Νοεµβρίου γιορτάζει ο Φίλιππος.
16 Νοεµβρίου γιορτάζει η Ιφιγένεια
25 Νοεµβρίου γιορτάζει η Αικατερίνη
26 Νοεµβρίου γιορτάζουν ο Στυλιανός, η Στέλλα
30 Νοεµβρίου γιορτάζουν ο Ανδρέας και η Ανδριάνα

Σε περίπτωση που είστε ένας
από αυτούς που πιστεύουν ότι
ακούγοντας ανάποδα κάποια
τραγούδια ή οµιλίες θα
ανακαλύψετε κρυφά νοήµατα ,
η παρακάτω σελίδα θα σας
φανεί πολύ χρήσιµη:
http://www.talkbackwards.com

eScrip is an easy and free way to support the Greek School.
Participating business partners contribute a percentage of
your grocery loyalty cards, credit cards, and Debit/ATM
card purchases to the school, group or organization you
chooce. Please visit www.escrip.com to register.
Our School ID Number is 500005539

Το νέο Ψηφιακό Πλανητάριο
Φίλες, φίλοι µου και αγαπητά µου παιδιά, πόσες βραδιές δεν κοιτάζετε τον έναστρο ουρανό και δεν
παρατηρείτε το φεγγάρι; Αν αναρωτηθήκατε πώς είναι εκεί πάνω ή αν θέλετε να φτάσετε κάποτε εκεί, να
ξέρετε ότι ... δεν είστε οι µόνοι! Χρόνια πριν οι άνθρωποι είχαν την ίδια επιθυµία και µια βόλτα στο φεγγάρι
τους γέµιζε τη φαντασία .. Μπορείτε όµως εάν σας φέρει ο δρόµος στην Αθήνα να επισκεφθείτε το καινούριο
και υπερσύγχρονο πλανητάριο κι έτσι να κάνετε ένα εικονικό ταξιδάκι στο φυσικό δορυφόρο του πλανήτη
µας...
Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο είναι πολύ εντυπωσιακό, διαθέτει θολωτή επιφάνεια προβολής 935τ.µ. (όσο
2,5 γήπεδα του µπάσκετ) µε διάµετρο 25 µέτρων! Φιλοξενεί 280 άτοµα σε κάθε προβολή, ο δε εξοπλισµός
του είναι υπερσύγχρονος. Ένα θα σας πω : ο αστρικός του εξοµοιωτής έχει εκατοµµύρια άστρα και γαλαξίες!

The New Digital Planetarium
Dear friends and beloved children, how many nights have you looked at the starry sky not observed the
moon? If you've asked yourselves what it's like up there or you've wanted to go some day, you should
know... that you are not alone! Years ago, people had the same desire and a stroll to the moon captured
their imagination. If your travels take you to Athens, you can visit the new state of the art
planetarium and so make an imaginary trip to our planet's natural satellite...
The new Digital Planetarium is quite impressive, featuring a 935 square meter domed projection area
(about 10,000 square feet, the same area as two-and-a-half basketball courts), with a diameter of 25
meters (about 82 feet). Each screening or show can accommodate 280 people and its simulator is
capable of displaying millions of stars and galaxies!

Χαµογελάτε. Είναι
µεταδοτικό!!!

Μια φορά και έναν καιρό σε ένα χωριό, ένας άντρας
ο Χάρης ανακοίνωσε στους χωρικούς ότι θα αγόραζε µαϊµούδες προς 10 δολάρια τη µία. Ξέροντας οι χωρικοί
ότι υπήρχαν πολλές µαϊµούδες γύρω στο δάσος πήγαν και τις έπιασαν.
Ο Χάρης αγόρασε χιλιάδες προς 10 δολάρια τη µία όπως είπε. Το εµπόρευµα όµως λιγόστευε και οι χωρικοί
σταµάτησαν να κυνηγάνε µαϊµούδες.
Ο Χάρης ξανά ανακοινώνει ότι θα αγόραζε µαϊµούδες για 20 δολάρια τη µία. Οι χωρικοί έτρεξαν και έπιασαν
και άλλες µαϊµούδες. Σύντοµα όµως οι µαϊµούδες λιγόστεψαν κι άλλο, οι χωρικοί επέστρεψαν στα κτήµατά
τους.
Ο Χάρης ανακοινώνει πάλι ότι επειδή δεν υπάρχουν πλέον πολλές µαϊµούδες θα αγόραζε τη µία προς 25
δολάρια. Οι χωρικοί πιάνουν και τις λίγες που έµειναν.
Ο Χάρης τοuς λέει καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν πλέον παρά ελάχιστες µαϊµούδες γι ' αυτό και εγώ θα σας
δώσω 50 δολάρια για τη µία. Αλλά επειδή πρέπει να φύγω για την πόλη για δουλειές θα αναλάβει την
αγοροπωλησία ο βοηθός µου.
Ο βοηθός φωνάζει τους χωρικούς και τους λέει. Κοιτάξτε τι έκανε ο Χάρης. Γέµισε ένα στάβλο γεµάτο µε
µαϊµούδες, θα σας τις πουλήσω εγώ για 35 δολάρια τη µία και όταν γυρίσει ο Χάρης τού τις πουλάτε εσείς για
50 δολάρια τη µία.
Οι χωρικοί στριµώχτηκαν µάζεψαν όλες τις οικονοµίες τους και αγόρασαν όλες τις µαϊµούδες.
∆εν ξαναείδαν ούτε τον βοηθό ούτε τον Χάρη.
Καλώς ήρθατε στη Wall Street !!!

Once upon a time in a village, a man named Harry announced to the villagers that he would buy monkeys
for 10 dollars each. The villagers knew that there were many monkeys in the nearby woods, so they
began to catch them. Harry bought thousands for 10 dollars each, as he had promised. The supply
however, dwindled and the villagers stopped hunting the monkeys. Harry again announced that he would
buy the monkeys, this time for 20 dollars each. The villagers ran to catch more monkeys. Soon though,
the number of monkeys dwindled further, so the villagers returned to their land. Harry made another
announcement – since there were not many more monkeys, he would buy them for 25 dollars. The
villagers caught the few that remained. Harry told them he understood that there were very few
monkeys left, so he would give them 50 dollars for each monkey. But, he had business in the city, so his
helper would take over the transactions. The helper called the villagers together and told them that
Harry had filled an entire stable with monkeys. “I will sell them to you for 35 dollars each and when
Harry returns, you can sell them to him for 50,” he told them. The villagers collected with difficulty all
of their savings and bought all of the monkeys.
Neither Harry nor his helper were heard from again.
Welcome to Wall Street!!!

Αγνοδίκη: Η πρώτη γυναίκα γιατρός στην Αρχαία Ελλάδα
Για να εξασκεί το επάγγελµα αναγκάστηκε να µεταµφιεστεί σε άνδρα.
Άνδρας είχε αναγκασθεί να ντυθεί η πρώτη γυναίκα γιατρός στην Αρχαία Ελλάδα, καθώς, έως τον 4ο αιώνα, είχε
θεσµοθετηθεί νόµος που απαγόρευε στις γυναίκες να ασκούν ιατρική και όποια παρέβαινε το νόµο, τιµωρείτο µε
θανατική ποινή.
Πρόκειται για την Αγνοδίκη, η οποία δεν δίστασε να ντυθεί άνδρας και να µαθητεύσει στο διάσηµο γιατρό Ηρόφιλο
(355-280 π.Χ.) στην Αλεξάνδρεια. Μετά τη µαθητεία της, µεταµφιεσµένη πάντα σε άνδρα, επέστρεψε στην Αθήνα
και άσκησε το ιατρικό επάγγελµα µε µεγάλη επιτυχία και γρήγορα έγινε η ευνοούµενη των εύπορων γυναικών.
Η ιστορία της Αγνοδίκης αποτελεί το αντικείµενο της εισήγησης της Ε. Κατσαρού από το Γενικό Νοσοκοµείο
Ζακύνθου που θα παρουσιαστεί στο 22ο ιατρικό συνέδριο Ενόπλων ∆υνάµεων που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.
Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι Αθηναίοι γιατροί ζήλεψαν για την επιτυχία του νεοφερµένου γιατρού και η Αγνοδίκη
καταγγέλθηκε ως άτοµο που διαφθείρει τα ήθη των κυριών. Η Αγνοδίκη αποκάλυψε τότε ότι ήταν γυναίκα και
παραπέµφθηκε σε δίκη, αλλά όλες οι γυναίκες και ιδίως οι πλούσιες και οι εταίρες τής συµπαραστάθηκαν µε
αποτέλεσµα να αθωωθεί και στη συνέχεια να αλλάξει ο νόµος. Οι γυναίκες µπορούσαν πλέον να ασκούν το ιατρικό
επάγγελµα αρκεί να εξέταζαν µόνο γυναίκες.
Όπως επισηµαίνει πάντως η κ. Κατσαρού, η ιστορία επαναλήφθηκe 20 αιώνες µετά, όταν στον Αµερικανικό
Εµφύλιο Πόλεµο (1861-1865), η Μαίρη Γουόκερ αναγκάστηκε να ντυθεί άνδρας για να ασκήσει το ιατρικό
επάγγελµα στο πεδίο της µάχης.

www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ
«Παράδειγµα προς µίµηση»
΄Ενα σπάνιο κοµµάτι γλυπτού διακόσµου από τη βόρεια ζωφόρο του Παρθενώνα γύρισε
σπίτι. Προσφορά του Μουσείου του Βατικανού µε τη µορφή δανεισµού.

Για 4 άτοµα
Προετοιµασία: 15΄
Αναµονή: 2 ώρες
Υλικά:
250 γρ. ψίχα φιστικιού Αιγίνης (ανάλατο)
150 γρ. ψίχα ψωµιού (καλύτερα λευκό για τοστ)
1 σκ. σκόρδο λιωµένη
2 - 3 κτσ ελαιόλαδο
2 κτσ πολύ καλό ξίδι λευκού κρασιού
λευκό πιπέρι, αλάτι
νερό παγωµένο
∆ιαδικασία :
Βάζουµε όλα τα υλικά στον πολτοποιητή (το ψωµί µουσκεµένο στο νερό και ελαφρώς
στραγγισµένο). Βάζουµε στο ψυγείο και σερβίρουµε µε λίγο λάδι, έχοντας πρώτα
διορθώσει σε ξίδι και αλατοπίπερο. Αν η σούπα είναι πολύ πηχτή, προσθέτουµε λίγο
παγωµένο νερό ή παγάκια.
Από τον Αλέξανδρο Γιώτη

Happy
Thanksgiving!!!

