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Να σας συστηθώ!  

 

Με λένε ΔΙΟΝΥΣΗ ΑΓΓΕΛΑΚΗ. 

Γεννήθηκα στις 25 Ιουλίου, 2007. 

 

Ποιος-α είµαι? 

Είµαι ένα παιδί που λατρεύει το µπάσκετ. 

Είµαι ένα παιδί που του  αρέσει να κάνει διάφορες δραστηριότητες µε τους 
φίλους του. 

 

Πράγµατα που πρέπει να ξέρετε για µένα: 

• Μου αρέσουν τα αθλήµατα και ειδικά το µπάσκετ.    
• Tρελαίνοµαι για πίτσα.       

 

Πράγµατα στα οποία είµαι καλός/καλή: 

• Είµαι καλός στο να βοηθάω συνανθρώπους µου. 
• Είµαι καλός στην καλαθοσφαίριση. 

 

Οι άνθρωποι που είναι σηµαντικοί στη ζωή µου είναι 

• Η µαµά, ο µπαµπάς, οι γιαγιάδες και οι παππούδες µου. 
•  Ο Γιώργος Παπουλίδης. 



Είµαι ευγνώµων  

• που είµαι υγιής και έχω µια καλή ζωή. 
• για τους φίλους µου. 

 

Εάν έκανα τρεις ευχές 

1.Θα ήθελα να γίνω µπασκετµπολίστας όταν µεγαλώσω. 

2. Θα ήθελα να είναι καλά στην υγεία τους ο µπαµπάς και ο θείος µου. 

3.Θα ήθελα να εξακολουθήσω να κάνουµε παρέα µε τον Γιώργο. 

 

Σε δέκα χρόνια από τώρα θα είµαι 

1. Μπασκετµπολίστας 
2. Πιτσαδόρος 
3. Μάστορας 

 

Οι καλύτερες αναµνήσεις που έχω  απ’ το Ελληνικό σχολείο:      

Oι καλύτερες στιγµές στο Ελληνικό σχολείο ήταν πολύ αστείες. Θα µου 
µείνει αξέχαστη η στιγµή που η δασκάλα µας ρώτησε στην τάξη να της 
πούµε τη λέξη “roof” στα Ελληνικά, και ο συµµαθητής µου ο Αλέξανδρος 
είπε “ρούφο” αντί για  “σκεπή” . Μια άλλη φορά, ο Ιάκωβος έκανε τόσες 
χαζοµάρες στο µάθηµα που η δασκάλα αναγκάστηκε να τον πετάξει έξω 
απ’την τάξη. Επίσης θυµάµαι τις συζητήσεις που είχαµε και τα αστεία που 
λέγαµε µε τον Γιώργο και τον Θάνο στις τουαλέτες του σχολείου! 

  



Να σας συστηθώ! 

 

Με λένε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΗ. 

Γεννήθηκα στις 22 Απριλίου. 

 

Ποιος-α είµαι? 

Είµαι καλός άνθρωπος. 

Είµαι γενναία. 

 

Πράγµατα που πρέπει να ξέρετε για µένα: 

• Έχω για κατοικίδιο δύο πουλιά. 
• Kάνω ripstick και skateboard.    

 

Πράγµατα στα οποία είµαι καλός/καλή: 

• Στο τραγούδι και την υποκριτική. 
• Στο ποδόσφαιρο. 

  



Οι άνθρωποι που είναι σηµαντικοί στη ζωή µου είναι: 

• Η οικογένεια µου (µαµά, µπαµπάς, γιαγιά, παππούς) 
• Οι φίλοι µου 

Γιατί είναι πάντα εκεί για µένα, ακόµα κι αν δεν είµαστε κοντά, και µε 
κάνουν να νιώθω καλύτερα. 

 

Είµαι ευγνώµων για 

• Την οικογένεια µου. 
• Τα ξαδέρφια µου. 

 

Εάν έκανα τρεις ευχές 

1.  Θα ήθελα να µπορούσα να αγοράσω ένα καινούριο κινητό τηλέφωνο. 

2.  Θα ήθελα led φώτα, 

3. και µερικά καινούρια ρούχα. 

 

Σε δέκα χρόνια από τώρα θα είµαι 

1. Τραγουδίστρια γιατί µου αρέσει πολύ το τραγούδι και η µουσική. 
2. Θα µπορούσα να παίζω και ποδόσφαιρο επαγγελµατικά γιατί έχω 

ταλέντο σ’ αυτό. 
3. Θα µπορούσα να γίνω και φωτογράφος γιατί µου αρέσει η 

φωτογραφία και βγάζω καταπληκτικές φωτογραφίες. 

  



Οι καλύτερες αναµνήσεις που έχω  απ’ το Ελληνικό σχολείο:  

Οι καλύτερες αναµνήσεις που έχω είναι όταν συµµετείχα σε σχολικές 
θεατρικές παραστάσεις (Χριστουγέννων, 25ης Μαρτίου κτλ.), όταν 
τραγουδούσαµε Ελληνικά τραγούδια και λέγαµε µε τη δασκάλα και τους 
συµµαθητές µου αστεία στην τάξη. 

Να σας συστηθώ! 

 

Με λένε ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ. 

Γεννήθηκα στις 15 Αυγούστου του 2007 στη Βοστώνη. 

 

Ποιος-α είµαι? 

Είµαι ένα παιδί που του αρέσουν τα αθλήµατα και η κίνηση (µπάσκετ, 
ποδόσφαιρο, κολύµπι, βόλτες µε το ποδήλατο). 

Είµαι άτοµο που µου αρέσει να βοηθάω και να κάνω ευτυχισµένους την 
οικογένεια και τους φίλους µου. 

 

Πράγµατα που πρέπει να ξέρετε για µένα: 

• Είµαι φιλοµαθής.  
• Μου αρέσει να ενηµερώνοµαι για θέµατα σχετικά µε την τεχνολογία, 

τις επιχειρήσεις και το χρηµατιστήριο.    

 

Πράγµατα στα οποία είµαι καλός/καλή: 



• Στον στίβο 
• Στα Μαθηµατικά 

 

Οι άνθρωποι που είναι σηµαντικοί στη ζωή µου είναι 

• Η οικογένεια µου (µαµά, µπαµπάς, γιαγιά, παππούς, θείοι, θείες) 
• Οι φίλοι µου.   

 

Είµαι ευγνώµων για 

• Την οικογένεια µου, τους φίλους και τον σκύλο µας. 
• Την υγεία µου και το ότι µπορώ να απολαµβάνω νόστιµα φαγητά 

όπως ο γύρος. 

 

Εάν έκανα τρεις ευχές 

1. Eύχοµαι οι άνθρωποι σ’όλο τον κόσµο να έχουν τροφή και υγεία. 
2. Εύχοµαι να σωθεί το περιβάλλον µας. 
3. Εύχοµαι να αποκτήσω το McLaren Senna, ένα σπορ αυτοκίνητο. 

 

Σε δέκα χρόνια από τώρα   

1. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη δική µου επιχείρηση. 
2. Θα ήθελα να τρέξω στον Μαραθώνιο της Βοστώνης και της Αθήνας. 
3. Θα ήθελα να αποφοιτήσω από ένα καλό πανεπιστήµιο. 

 

Οι καλύτερες αναµνήσεις που έχω  απ’ το Ελληνικό σχολείο:     

Στις καλύτερες µου αναµνήσεις συµπεριλαµβάνονται ο Θάνος και ο 
Αλέξανδρος. Τα παιδιά αυτά δυστυχώς δεν είναι τώρα στο σχολείο µας. 



Στα διαλείµµατα διασκεδάζαµε, γελούσαµε και  περνούσαµε όµορφα. Στις 
σχολικές γιορτές είχαµε πάντα την ευκαιρία να γλεντήσουµε µαζί.  Η 
αγαπηµένη µου γιορτή ήταν το Χριστουγεννιάτικο γλέντι. Θυµάµαι τον 
εαυτό µου να τρέχει, να χορεύει, και να τρώει πίτσα µαζί µε τα άλλα παιδιά. 
Το Ελληνικό σχολείο θα µου λείψει πολύ, κυρίως επειδή µπορούσα να 
βλέπω τους φίλους µου κάθε εβδοµάδα. 

Να σας συστηθώ! 

 

Με λένε ΝΑΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟΒΙΤΣ. 

Γεννήθηκα στις 5 Οκτωβρίου, 2007. 

 

Ποιος-α είµαι? 

Είµαι ευγενική και συµπονετική. 

Είµαι αστεία. 

 

Πράγµατα που πρέπει να ξέρετε για µένα: 

•    Θέλω να γίνω καρδιοχειρουργός. 
•     Έχω δύο αδέρφια. 

 

Πράγµατα στα οποία είµαι καλός/καλή: 

• Στα Μαθηµατικά. 
• Στη µαγειρική. 



 

Οι άνθρωποι που είναι σηµαντικοί στη ζωή µου είναι 

• Η οικογένεια µου. 
•  Οι φίλοι µου. 

 

Είµαι ευγνώµων για 

• Την οικογένεια µου. 
• Τις φίλες µου. 

 

Εάν έκανα τρεις ευχές 

1. Θα ήθελα η οικογένεια µου να είναι χαρούµενη. 
2. Θα ήθελα η οικογένεια µου να είναι υγιής. 
3. Θα ήθελα να εισαχθώ στην Ιατρική σχολή του Johns Hopkins. 

 

Σε δέκα χρόνια από τώρα  

1. Θα είµαι στην Ιατρική σχολή του πανεπιστηµίου Johns Hopkins. 
2. Θα έχω έναν σκύλο ράτσας golden retriever. 
3. Θα έχω το δικό µου αυτοκίνητο. 

 

Οι καλύτερες αναµνήσεις που έχω  απ’ το Ελληνικό σχολείο:      

Ολόκληρη η χρονιά γιατί είχαµε εσένα δασκάλα.     

 

  



Ποίηµα της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΛΛΑ, συγγραφέα παιδικών βιβλίων. 

 

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 Δηµοτικό. 

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 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 µου την αγάπη!!! 

Μαριλένα Τσιγαρίδα 


