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Σου χαρίζω πολλά ΑΛΦΑ για ν’ ανέβεις, όλο ν’ Ανεβαίνεις και πολλά ΒΗΤΑ για τα επόµενα Βήµατά σου.

Το ΓΑΜΑ σ’ έφερε κιόλας στο Γυµνάσιο. Το ΔΕΛΤΑ θα σου θυµίζει το ηµοτικό.

Σου δίνω ένα ΕΨΙΛΟΝ για να ’σαι Ευτυχισµένος κι ένα ΖΗΤΑ για να χαίρεσαι µ’ αυτό τη Ζωή.

Μια ζωή γεµάτους Ήλιους που αρχίζουν από ΗΤΑ.

Το ΘΗΤΑ και το ΓΙΩΤΑ στα χαρίζω για να επικαλείσαι το Θεό και το γλυκύτατο Ιησού.

Πρόσεξε το ΚΑΠΑ να µη χάσεις. Είναι το Κουράγιο.

Και το ΛΑΜΔΑ να προσέξεις. Είναι η Λογική.

Το ΜΙ είναι της Μάνας. Οι ευχές της πάντα θα σ’ ακολουθούν. Μαζί µε το ΝΙ που περιµένει και είναι η 2 Νιότη σου.

Πάρε το ΞΙ µαζί σου για την Ξεγνοιασιά, αλλά και το ΟΜΙΚΡΟΝ σου είναι απαραίτητο για να έχεις ένα Όραµα.

Το ΠΙ σου το χαρίζω για να χαράξεις την Πορεία σου και το ΡΟ για να τη σπείρεις µε Ρόδα όσα γίνεται.

Και µην ξεχνάς ποτέ το ΣΙΓΜΑ, το Σχολείο σου, γιατί αυτό σου έµαθε µε ΤΑΦ, τα Τραγούδια της γνώσης.

Είθε το ΥΨΙΛΟΝ να σου χαρίζει Υγεία και το ΦΙ να φωτίζει µε Φως τα σκοτεινά µονοπάτια, ώστε να 

είναι άφθονα τα ΧΙ για άφθονα Χαµόγελα που να ευφραίνουν την Ψυχή σου γεµάτη πάντα από ΩΜΕΓΑ, 

για τα Ωραία και τα µεγάλα.

Aφιερωµένο στα εκτάκια του GGT µε όλη µας την αγάπη



Με λένε Σοφία Πέζαρι.

Γεννήθηκα 20 Σεπτεμβρίου 2009.

Ποια είμαι?

Μου αρέσει να ακούω μουσική και να φτιάχνω πράγματα που 
σχετίζονται με την τέχνη.

Εχω καφέ μαλλιά και μάτια, φοράω δαχτυλίδια, και μου αρέσουν οι 
βόλτες.

Πράγματα που πρέπει να ξέρετε για μένα:

● Μιλαώ τρεις γλώσσες.   
● Ζούσα στην Ελλάδα για λίγο.

Πράγματα στα οποία είμαι καλός/καλή:

● Τέχνη.
● Γράψιμο.
● Φωτογραφία.

Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί στη ζωή μου είναι

● Οι οικογένειά μου
● Οι φίλοι μου

Είμαι ευγνώμων για

● Τη διαβιωσή μου
● Οι φίλοι μου

Εάν έκανα τρεις ευχές

1. για να έχουμε πάντα καλό καιρό 
2. Να έχούμε αρκετά χρήματα για να μην ανησυχούμε ποτέ
3. Να μην έχει πουθενά βάσανα.

Σε δέκα χρόνια από τώρα θα είμαι

● στο σχολείο
● με τους φίλους μου
● ζωγράφος

Οι καλύτερες αναμνήσεις που έχω  απ’ το Ελληνικό σχολείο:
                                              
Είχα τόσες πολλές εκπληκτικές στιγμές όσο βρίσκομαι εδώ. Η 
καλύτερή μου ανάμνηση ήταν όταν κάναμε το έργο με την ήστορία 
της Περσεφόνης και τις τέσσερις εποχές. Μου άρεσε πολύ αυτό γιατί 
είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τόσα πολλά με την τάξη μας. 
Αισθάνομαι ότι αυτή η ευκαιρία χρησιμοποιήθηκε καλά και όλοι 
είχαμε καλή παρέα. Αυτό το σχολείο ήταν καταπληκτικό για μένα και 
έχω μάθει τόσα πολλά μέσα από τις διάφορες σπουδαίες δασκάλες 
που έχω συναντήσει.

Με αγάπη, Σοφία.

Nα σας συστηθώ!



Με λένε Μιχάλη Χαγκουι.

Γεννήθηκα 21 Σεπτεμβρίου 2009.

Ποιος είμαι?

Είμαι ένα χαρούμενο κι ευτυχισμένο αγόρι 12 ετών. Είμαι το 
μεγαλύτερο παιδί της οικογένειάς μου και έχω έναν μικρότερο 
αδερφό, τον Διονύση (Ντίο), και μια μικρότερη αδερφή, την Αμαλία. 
Μου αρέσει να διαβάζω, να ακούω μουσική και να αθλούμαι.

Είμαι εξυπηρετικός, στοχαστικός και περίεργος. Εχω πολλούς 
φίλους. Μου αρέσει να διαβάζω ειδήσεις και να ξέρω τι συμβαίνει 
στον κόσμο. Μου αρέσει η ανεξαρτησία και να έχω λίγο χρόνο 
μόνος μου. Μου αρέσει να ταξιδεύω, να εξερευνώ νέα μέρη και να 
επισκέπτομαι την Ελλάδα! Είμαι επίσης αστείος με καλή αίσθηση 
του χιούμορ.

Πράγματα που πρέπει να ξέρετε για μένα:

● Είμαι δίγλωσσος 
● Έχω εμφανιστεί στην εφημεριδα Boston Globe δυο φορες. 

Οταν ήμουν 2 χρονων στο Ζωολογικό Κήπο για Halloween 
και οταν ήμουν 9 χρονων στην παρέλαση της Ελληνικής 
Ημέρας Ανεξαρτησίας στη Βοστωνη κρατωντας την 
ελληνικη σημαια.

Πράγματα στα οποία είμαι καλός/καλή:

● Ειμαι καλός φίλος
● Όλα τα αθλήματα
● Να βοηθάω τους γονείς μου

Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί στη ζωή μου είναι

● Η μαμά και ο μπαμπάς μου
● Τα αδέρφια μου και η ευρύτερη οικογένειά μου
● Οι φίλοι μου

Είμαι ευγνώμων για

● Την οικογένειά μου και την υγεια τους
● Το σπιτι μου
● Τους φίλους μου

Εάν έκανα τρεις ευχές

● Παγκόσμια ειρήνη – οχι αλλους πολεμους
● Να μην υπαρχει πεινα στο κοσμο 
● Για άλλες τρεις ευχές

Nα σας συστηθώ!



Σε δέκα χρόνια από τώρα θα είμαι

● 22 χρονών, στο τελευταίο έτος του 
κολεγίου/πανεπηστημιου

● Θα ετοιμαζομαι για μεταπτυχιακες σπουδες
● Ελπίζω να είμαι περιτριγυρισμένος με την οικογένεια και 

τους φίλους μου

Οι καλύτερες αναμνήσεις που έχω  απ’ το Ελληνικό σχολείο:   
                                           
Στο Ελληνικο σχολειο, μου άρεσε να μαθαίνω για τον ελληνικό 
πολιτισμό και τις παραδόσεις. Οι καλύτερες αναμνήσεις μου από το 
ελληνικό σχολείο περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες που 
κάναμε ως κοινότητα. Μια από αυτες είναι η φορα που 
τραγουδησαμε τα κάλαντα των Χριστουγέννων σε πολλές 
οικογένειες. Πέρασα υπέροχα οταν ειμασταν μεσα στο λεωφορείο με 
φίλους, επισκεπτόμενος ελληνικές οικογένειες για να 
τραγουδήσουμε τα κάλαντα στα μπροστινά τους σκαλιά και 
βλέποντας τα χαρούμενα πρόσωπά τους οταν ακουγαν τα κάλαντα 
μας! Ήταν ένας πολύ ομροφος τρόπος για να σκορπίσουμε χαρά! 
Μου άρεσε επίσης οταν τραγουδησαμε τα κάλαντα μπροστά στα 
σκαλιά του σχολειου μας στους γονείς μας όταν δεν μπορούσαμε να 
ταξιδέψουμε λόγω της πανδημίας. Κάπως βρήκαμε τρόπο να 
εξακολουθούμε να σκορπίζουμε χαρά!

Απόλαυσα επίσης τις στιγμές που γιορτάζαμε την ελληνική 
κληρονομιά! Στο γηπεδο TD Garden υποστηριζοντας τον Γιάννη 
Αντεντοκουμπο που έπαιζε εναντίον των Σέλτικς είτε στην 
παρέλαση της Ελληνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας κρατώντας 
περήφανα την ελληνική σημαία και περπατωντας στην Boylston. 
Και στις δύο εκδηλώσεις, μπορέσαμε να μοιραστούμε την 
κληρονομιά, τον πολιτισμό και την παρουσία μας με την κοινότητα 
της Βοστώνης. Ήταν υπέροχο να περιγράψουμε στους περαστικούς 
τι γιορτάζουμε την 25 Μαρτιου 1821 κατά την παρέλαση της Ημέρας 
της Ανεξαρτησίας και να γνωστοποιήσουμε την ιστορία μας.



Το όνομά μου είναι Μαρία Κοντογιάννη.

Γεννήθηκα 20 Σεπτεμβρίου 2009.

Ποια είμαι?

Έχω πράσινα μάτια και ξανθά μαλλιά. Μου αρέσει να κάνω παρέα 
με  φίλους και να τρέχω. Είμαι στην 7η δημοτικού και μένω στο 
Waltham. Παίζω ποδόσφαιρο και στίβο. Έχω 2 κατοικίδια και 
γεννήθηκα στην Ελλάδα. Το αγαπημένο μου σνακ είναι wheat 
thins και το αγαπημένο μου φαγητό είναι το κινέζικο φαγητό.

Πράγματα στα οποία είμαι καλός/καλή:

● ποδόσφαιρο
● στον στίβο 
● στο τρέξιμο

Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί στη ζωή μου είναι

● οι φίλοι
● η οικογένειά μου
● τα κατοικίδια μου. 

Είμαι ευγνώμων για

● το φαγητό,
● το καλοκαίρι
● τον  ύπνο.

Εάν έκανα τρεις ευχές

1. θα έκανα το Καλοκαίρι όλο το  χρόνο
2. ένα μεγάλο σπίτι
3. να είμαι πλούσια. 

Σε δέκα χρόνια από τώρα θα είμαι

● διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων και θα γίνω πλούσια 

Οι καλύτερες αναμνήσεις που έχω  απ’ το Ελληνικό σχολείο:
                                              
όταν  βγαίναμε έξω για διακοπή, Ψήνουμε στην κουζίνα  και τα 
ποιήματα. 

Nα σας συστηθώ!



Ονομάζομαι Ελένη Κοντογιάννη.

Γεννήθηκα στις 31 Ιανουαρίου 2011. 

Ποια είμαι?

Έχω καστανά μαλλιά και  μπλε μάτια.   Μου αρέσει το 
ποδόσφαιρο και να παίζω με τον σκύλο μου την Gia. Μου αρέσει 
το τρέξιμο. Μου αρέσει επίσης  να περνάω χρόνο με την 
οικογένειά μου. Κάτι ακόμα που μου αρέσει είναι να διαβάζω και 
να γράφω. Το αγαπημενο μου χρωμα ειναι το πράσινο.

Πράγματα που πρέπει να ξέρετε για μένα:

● Είμαι καλή στο ποδόσφαιρο, στα μαθήματα και είμαι 
ευγενικη

Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί στη ζωή μου είναι

● Η οικογένειά μου
● οι φίλοι
● τα κατοικίδια μου

Είμαι ευγνώμων για

● Φαγητό
● την υγεία
● το σχολείο.

Εάν έκανα τρεις ευχές

1. Θα  ήταν να είμαι  επιτυχημένη, ευτυχισμένη και υγιής. 
2. Σε 10 χρόνια θα είμαι στο  κολέγιο.
3. Νευρολόγος και χαρούμενη.

Οι καλύτερες αναμνήσεις που έχω  απ’ το Ελληνικό σχολείο:
                                              
Έχω περάσει πολλές στιγμές διασκέδασης στο  ελληνικό σχολείο 
τα τελευταία χρόνια. Μου άρεσαν πολύ τα έργα στο ελληνικό 
σχολείο. Διασκέδαζα φτιάχνοντας κουραμπιέδες στις μικρότερες 
τάξεις. Μου άρεσε να κάνω διάλειμμα  όταν ήμασταν νεότεροι. 
Αυτές είναι μερικές από  τις αγαπημένες μου αναμνήσεις από το 
ελληνικό σχολείο.

Nα σας συστηθώ!



Με λένε Νικο Βαστή

Γεννήθηκα 20 Σεπτεμβρίου 2009.

Ποια είμαι?

Μου αρέσει να ακούω παίζω ποδοσφαιρο ,ειμαι ευγενικος και εχω 
πολυ ενέργεια.Μου αρέσει να είμαι με τους φίλους μου και την 
οικογένεια μου.

Πράγματα που πρέπει να ξέρετε για μένα:

● Ειμαι αστείος
● Ανταγωνιστικός

Πράγματα στα οποία είμαι καλός/καλή:

● Ποδόσφαιρο 
● Αθλήματα
● Να είμαι δίπλα στον συνανθρωπό μου.

Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί στη ζωή μου είναι

● Οι οικογένειά μου
● Οι φίλοι μου

Είμαι ευγνώμων για

● Την υγεία μου 
● Τον εαυτό μου
● Οι φίλοι μου

Εάν έκανα τρεις ευχές

1. Να γίνω μηχανικός  
2. Να βγάλω πολλά λεφτά
3. Να παίζω σε ακαδημία ποδοσφαίρου

Σε δέκα χρόνια από τώρα θα είμαι

● Στο κολλέγιο 
● Σε μια πολυ καλά αμειβόμενη δουλεια 
● Υπευθυνός νεαρός ενήλικας 

Οι καλύτερες αναμνήσεις που έχω  απ’ το Ελληνικό σχολείο:
                                              
Η καλύτερή μου ανάμνηση ήταν όταν θέατρο ήταν εύκολο και 
διασκεδάστικο .

Nα σας συστηθώ!



Αγαπημένα μου παιδιά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω 
και εγώ..! 

Σας εύχομαι καλή πρόοδο και ότι καλύτερο υπάρχει, για το 
επόμενο ταξίδι στην ζωή σας που θα ακολούθηση αμέσως 
μετά το Ελληνικό Σχολείο (GGT).

Σ’ αυτό το ταξίδι θέλω να θυμάστε και να κουβαλάτε πάντα 
μαζί σας αυτά που πολλές φορές αναφέραμε στην τάξη..!

● Ένα πολύχρωμο μολύβι, για να γράψετε την δική 
σας πολύχρωμη ιστορία.

● Μία γόμα για να θυμάστε, ότι δεν πειράζει να κάνετε 
λάθη και ότι όλα διορθώνονται.

● Μερικές καραμέλες η μερικά μπισκοτάκια, σαν αυτά 
που μοιραζόμασταν στη τάξη, για να βλέπετε και να 
απολαμβάνετε την γλυκιά πλευρά της ζωής.

● Και τέλος ένα Smiley Face η ένα φωτεινό αστέρι, 
για να θυμάστε ότι μπορείτε πάντα να ξεχωρίζετε 
ναι να λάμπετε όπως το αστέρι στον ουρανό. 

Από την κ. Ελένη Κοσμίδη 

Με πολύ πολύ αγάπη,

κ. Ελένη Κοσμίδη


