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Εδώ  
μιλάμε 

Ελληνικά !  

LEARN GREEK! 

“I wish”  

Εύχομαι (Efhome)  

* 

“I can’t”  

Δε μπορώ (The mporo)  

* 

“red”  

κόκκινο (kokino)  

* 

“yellow”  

Κίτρινο (kitrino)  

* 

“green”  

πράσινο (prasino) 

* 

“blue”  

μπλε (ble)   

 

 

 

Καλλιόπη Κουτζούλη 

Με λένε Καλλιόπη και γιορτάζω στις 8 Ιουνίου.  Είμαι 

εφτά χρονών και έχω δυο αδέλφια. Οι γονείς μου είναι 

από την Κάρπαθο και την Πελοπόννησο. Τα 

αγαπημένα μου φαγητά είναι το σουβλάκι και από 

γλυκά, το γαλακτομπούρεκο. Τα καλοκαίρια, πηγαίνω 

συχνά στην Ελλάδα.  Μου αρέσει πολύ να χορεύω tap. 

Απολαμβάνω το κολύμπι στην θάλασσα και να παίζω 

στη άμμο.  

Λέανδρος Murphy 

Είμαι ο Λέανδρος και γιορτάζω στις 13 Μαρτίου. 

Είμαι εφτά χρονών και έχω μια μεγαλύτερη 

αδελφή  που την λένε Δανάη. Ξέρω να παίζω 

πιάνο και μου αρέσει το μπάσκετ. Από ελληνικά 

φαγητά, μου αρέσουν τα τυροπιτάκια και το 

αρνάκι. Κάθε καλοκαίρι χαίρομαι να πηγαίνω 

στην Ελλάδα και να βλέπω τους συγγενείς μου. 

Κατάγομαι από την Θεσσαλονίκη. Το περασμένο 

καλοκαίρι, χάρηκα πολύ που μου δόθηκε  η 

ευκαιρία να λάβω μέρος για δυο εβδομάδες στο Κρατικό Καλλιτεχνικό Θέατρο 

Βορείου Ελλάδας. 

Άννα Οικονομίδου 

Ονομάζομαι Άννα και γιορτάζω στις 9 Δεκεμβρίου. 

Είμαι οκτώ χρονών και έχω μια αδελφή τη Νίκη. Ο 

πατέρας μου είναι από την Κάρπαθο και η μητέρα μου 

από την Κύπρο. Τα καλοκαίρια πηγαίνω συχνά στην 

Ελλάδα. Με ευχαριστεί πολύ να επισκέπτομαι όλους 

τους συγγενείς και φίλους μας εκεί. Μου αρέσει να 

πηγαίνω στην θάλασσα και να παίζω στο Λούνα Παρκ 

με την αδελφή μου και τα ξαδέλφια μας. Τα 

αγαπημένα μου φαγητά είναι το παστίτσιο, η τυρόπιτα 

και τα παγωτά.  Αγαπώ πολύ την Ελλάδα και 

ανυπομονώ τα καλοκαίρια για να ξαναπάω! 

Δημήτρης Δρίβας 

Εγώ είμαι ο Δημήτρης και είμαι οχτώ χρονών. Γιορτάζω 

κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου. Έχω ένα μικρότερο 

αδελφό που λέγεται Νικόλας. Φέτος είμαι πρόσκοπος και 

μου αρέσει πάρα πολύ. Η καταγωγή μου είναι από την 

Σπάρτη και την Νίσυρο. Έχω επισκεφθεί την Αθήνα, την 

Κω και την Νίσυρο. Μου αρέσουν πολύ τα σουβλάκια και 

τα φασολάκια. Μου αρέσει πολύ να πηγαίνω στην Ελλάδα 

με την οικογένεια μου. 



 

Η ΜΑΜΑ 
ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ  

 

Η επόμενη συνάντηση του 

προγράμματός μας είναι την   

Τετάρτη 6 

Μαρτίου στις 

5:15 μ.μ.  

Στη βιβλιοθήκη του 

σχολείου μας!  

Ελάτε να γνωριστούμε με τα 

μικρά σας και να περάσουμε 

όμορφα! 

Κόστος συμμετοχής: $20 

(παρακαλούμε όπως 

πληρώσετε κατά την 1η 

συνάντηση). 
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Μαίρη Παπαδάκη 

Εγώ είμαι η Μαίρη και γιορτάζω στις 15 Αυγούστου. 

Είμαι έντεκα χρονών και έχω μια μικρότερη αδελφή 

που λέγεται Ευαγγελία. 

Το αγαπημένο μου ελληνικό φαγητό είναι ο γύρος και 

η τυρόπιτα. Μου αρέσει να παίζω φλογέρα και 

μπάσκετ. Οι γονείς μου είναι και οι δυο από την 

Κάρπαθο. Δεν έχω πάει στην Ελλάδα ακόμη αλλά 

ανυπομονώ να πάω για πρώτη φορά. 

 

 

Γιάννης Κουτζούλης 

Με λένε Γιάννη και είμαι εφτά χρονών. Γιορτάζω στις 7 

Ιανουάριου. Έχω μια αδελφή και ένα αδελφό. Μου 

αρέσει να ζωγραφίζω, να παίζω ποδόσφαιρο και 

μπάσκετ. Τα αγαπημένα μου φαγητά είναι η πίτσα, η 

τυρόπιτα και το ρυζόγαλο που κάνει η γιαγιά μου. Μου 

αρέσει πολύ να πηγαίνω στην Ελλάδα με την 

οικογένεια μου. 

 

 

Κωνσταντίνος Μπαρμπερόπουλος 

Ονομάζομαι Κωνσταντίνος και είμαι εφτά ετών. Γιορτάζω 

την ονομαστική μου γιορτή στις 21 Μαΐου. Έχω ένα 

μικρότερο αδελφό που λέγεται Μηνάς. Τα χόμπι μου είναι 

το ποδόσφαιρο και ο προσκοπισμός. Μου αρέσει ο γύρος 

και η τυρόπιτα. Η καταγωγή μου είναι από την Κάρπαθο 

και πηγαίνουμε με την οικογένεια μου συχνά. Μου αρέσει 

να μαθαίνω καινούργιες ελληνικές λέξεις και να πηγαίνω 

κολύμπι στην θάλασσα.  

 

Σπύρος Σαραντάκης 

Είμαι ο Σπύρος και γιορτάζω στις 12 Δεκεμβρίου. Είμαι 

εννέα χρονών και έχω ένα αδελφό το Χριστόφορο. 

Κατάγομαι από την Σπάρτη. Τα αγαπημένα μου 

ελληνικά φαγητά είναι ο γύρος  και το παστίτσιο. Μου 

αρέσει να επισκέπτομαι την ταβέρνα του θείου μου.  

Έχουμε πάει αρκετές φορές στην Ελλάδα όπου έχουμε 

επισκεφθεί τον Παρθενώνα και το Σούνιο.  



. 

Greek  

Culture 

Workshop 

* 

Εργαστήρι 

Ελληνικού 

Πολιτισμού 

* 

Επόμενη 

συνάντηση  

1η Μαρτίου 

11 π.μ. 
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Σοφία Φράγκου 

Εγώ είμαι η Σοφία και είμαι οκτώ χρονών. 

Γιορτάζω στις 17 Σεπτεμβρίου. Έχω μια 

μεγαλύτερη αδελφή που λέγεται Ελένη. Τα 

χόμπι μου είναι το καράτε και η ζωγραφική. 

Κατάγομαι από την Χίο και την Κέρκυρα. 

Πηγαίνουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα και 

περνάμε πολύ ωραία. Πρόσφατα πήγαμε και 

ιστιοπλοΐα που μου άρεσε πάρα πολύ. Με την 

οικογένεια μου, μου αρέσει να πηγαίνω 

κολύμπι στην θάλασσα, να τρώμε σουβλάκια 

και παγωτά! 

                

     Χριστόφορος Σαραντάκης   

Λέγομαι Χριστόφορος και είμαι εννέα ετών. 

Γιορτάζω στις 9 Μαΐου. Έχω ένα αδελφό που 

λέγεται Σπύρος. Μου αρέσει να παίζω 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, να ζωγραφίζω και η 

τοξοβολία. Όσο για ελληνικά φαγητά, μου 

αρέσουν τα ζυμαρικά, τα μπιφτέκια και οι 

σοκολάτες της Ελλάδας. Κατάγομαι από την 

Σπάρτη. Πάμε συχνά στην Ελλάδα και για 

μπάνια πηγαίνουμε στην θάλασσα της 

Καλαμάτας. Έχουμε επισκεφθεί πολλά ξακουστά 

μέρη στην Ελλάδα αλλά αυτό που με ενθουσίασε 

περισσότερο ήταν το Παλάτι της Κνωσσού στην 

Κρήτη!  
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SAVE THE DATE 

MARCH 24TH  

 

GREEK SCHOOL  

GREEK INDEPENDENCE 
DAY CELEBRATION 

 

DOXOLOGY IN CHURCH  

PROGRAM IN  

COMMUNITY HALL 

24 ΜΑΡΤΙΟΥ  

 

ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

 

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ & 
ΠΟΙΗΜΑΤΑ  

 

Ελληνικό σχολείο Αγίου Δημητρίου 
721 Rahway Ave 

Union, NJ 07083 
  
 

Phone: 908-964-7957 
E-mail: sdgreekschool@gmail.com 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE04D956LgAhUHd98KHZl1A4YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsteamcommunity.com%2Fsharedfiles%2Ffiledetails%2F%3Fid%3D612004426&psig=AOvVaw2eOh-2F_0n8Mm3DCafTR5z&ust=1
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Σύνδεσε τους αριθμούς για να δεις τί κρύβετα!  

Connect the dots! 
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ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ -  

ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2019 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_74zd7aLgAhXsQ98KHbXcCCUQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.thespruce


To σχολείο μας ιδρύθηκε 

πριν από 90 χρόνια! Από 

τα θρανία του έχουν 

περάσει πολλοί μαθητές! 

Και το μόνο σίγουρο είναι 

ότι όλοι έμαθαν 

Ελληνικά, όπως κι εμείς!  

 

Το σχολείο μας είναι 

διάσημο! Ε βέβαια, αφού 

εμείς είμαστε οι μαθητές 

του, και είμαστε 

σπουδαίοι!!! 

 

GREEK  

INDEPENDENCE 

PARADE 

IN NYC 

APRIL 14TH  

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

ΣΤΙΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

THREE HIERARCHS CELEBRATION 2019 

 

 

 

 


