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Αγαπητοί γονείς, αγαπητά
παιδιά και εκπαιδευτικοί,

By Dr S Tryfonos
Dear Parents and Guardians, almost one
hundred days have passed since the start of the
lockdown in the UK. Within short period of time,
all schools in the UK including ours had to
switch their learning from physical learning into
online learning. Similarly, our school has
successfully switched its teaching and learning mode
and we have managed to have almost 95% of our
students responding to our live streaming lessons and
returning their online learning activities. It has been a
successful project for us given the circumstances and the
means we have as a school.
Having said this, it would be wrong not to thank all of
our members of teaching staff, as they have really
worked hard to achieve this success. The online learning
was not only a new and exciting experience for the
children but also a challenging one. Especially for our
GCSE students, Online lessons, has been a very
challenging process which taught them a lot and
definitely enabled them to develop a new set of skills.
On returning from Easter holidays we had two weeks of
course work which was planned from September. And
although this was scheduled and designed to be held
differently, and at school, we have completed it online.
Lots of activities assessing progress of students on all
four strands of language have been included in the
online coursework, including Speaking, Listening,
Reading and Writing.
On completion of all coursework of GCSE candidates, on
the 12th of June assessment grades and rank order for 40
candidates of our centre had to be submitted to the
Examinations Board-Pearson. Due to this, various
meetings were held to review the progress gather
together all the evidence and all the information needed.
To this end all parents were very supportive and we
would like to thank you once again. Official results for
GCSE will be officially released by the 20th August and
GCE A’ levels by the 13th August. All candidates will be
notified about their scores after those dates.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω
την έκδοση του
ενημερωτικού σας δελτίου. Η λήξη της φετινής
σχολικής χρονιάς δεν θυμίζει σε τίποτα το εορταστικό
κλείσιμο των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων για τις
καλοκαιρινές διακοπές. Όλα προγραμματίζονται και
γίνονται εξ αποστάσεως. Οι συνθήκες που η πανδημία
COVID 19 μας επιβάλλουν, μας αναγκάζουν να
χαιρετήσουμε αυτή τη σχολική χρονιά διαδικτυακά και
να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη,
με την ευχή μέχρι τότε να επανέλθουμε στην
κανονική ρουτίνα των σχολείων μας.
Νιώθω την ανάγκη να συγχαρώ τη Διεύθυνση και
την Σχολική Επιτροπή του σχολείου, για τον άψογο
τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τις πρωτόγνωρες για
όλους μας συνθήκες, που η πανδημία μας επέβαλε. Το
κύριο μέλημά μας ήταν να κρατήσουμε την επαφή
των παιδιών με το Ελληνικό Παροικιακό τους Σχολείο.
Εσείς το πετύχατε προσφέροντας ταυτόχρονα ποιοτική
εξ αποστάσεως διδασκαλία. Σας αξίζουν θερμά
συγχαρητήρια.
Είχα την χαρά να σας γνωρίσω όλους από κοντά και
να διαπιστώσω την αγάπη και αφοσίωση για το
σχολείο σας. Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς και δυνατοί
και να ξανασυναντηθούμε σύντομα, πιο σοφοί από τις
εμπειρίες που αποκομίσαμε αυτή την ιδιαίτερη χρόνια.

Καλό καλοκαίρι!
Δρ. Βασιλική Κούμα
Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη
Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ)
Ηνωμένου Βασιλείου
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Preparing for
September come
back:

Dear Parents
This is our End of Update for the Summer. We would like to wish
you all to have a nice week and a nice return back to your work
since some people will be able to return back to their work from
this week. Please find below some of our most important
updates:
1. Due to COVID19 we have made addendums to several of
our school policies. These can be found on our school
website under key information, policies. Please ensure you
talk to your child about the ‘Pupil Safety Charter’ we have
introduced if they are currently attending school. All the
changes will appear on the website from 20th June and will
be also emailed to you all.
2. Lessons officially will be completed today for the majority of
the school. However four of our teachers will be trying to
reach those children we have not heard from and haven't
returned work. This will be happening from -16-06-2020 to
04-07-2020. For those children that we are still unable to
reach or have work back after the end of this period of time,
we will be have to meet the parents in September and look
at ways of helping them catching up with the work in order
to progress to the next level.
3. Since the beginning of the lockdown we have been working
hard to introduce measures for the safety of children which
will return back in September. You will receive detailed
announcements over the summer. These measures will
include: bubble learning timings and safety procedures,
alternations to break times and use of facilities, as well as
class ratios changes. Also we will inform you of the cleaning
and disinfection procedures followed in our building and
especially the class areas.
4. Progress Reports and Endeiktika have been shared by
teachers to all our students since last week
5. NO PROGRESS REPORTS will be shared with GCSE
students since we are providing GCSE grades. The GCSE
progress reports will be shared by the class teachers in
September.
6. Endeiktika will be shared across the school for the year
group each child completed. For children who did not
attend, did not return work, and parents have not contacted
the school despite the efforts of the school to reach them,
progress to the next level will be subject to successful
completion of baseline Assessments which are scheduled
for the first two weeks of September and Progress Meetings
which will be taking place between 15-20th September.
Have a lovely week and lovely Summer and hope to see you all
soon

Children Safety Charter
Greek School of Ayia Triada Birmingham is committed to
Article 19 of UN Convention for Human Rights According to
which:

Article 19 We have the right to be kept safe at all
times.
For this reason and following the recent Health Crisis in
the UK and around the world as a School we will be
operating under Strict Health and Safety Measures from
this September until we have the green from the UK
Government for full operation of schools across the
country. For this reason, please be advice for our Safety
Measures this September:

To respect everyone’s right to
be able to be kept safe, I will…

✓
✓
✓
✓
✓

Stay within my 2 metre ‘bubble’
Wash my hands regularly for 20 seconds
Use my own equipment only
Ask my teacher before I move around the building

Avoid touching in places of public use and wash afte

visit and:

✓

“catch it, bin it, kill it” [catch my sneeze or cough

tissue and then put the tissue in the bin].
Aim to be a Safety Star on my Class Star Student Chart
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Students from our school, have
entered the 2020 Commonwealth
Essay Competition. The Essays were
written both in Greek and in
English and all GCSE students
have contributed to this, including 6
of our GCSE Transfer candidates 1
from Leicester Greek School and 5
from Leeds Greek School. At this
point we would like to thank all
the teachers who worked with their
students for this competition: Miss
E. Bakola, Miss D. Maravelaki, Mr
Boutziopoulos, Miss Peristeri from
Ayia Triada, Mrs Kalia Michaelidou
from Leicester Greek School and
Mrs Stalakti Iliofotou, Mrs Maria
Karagiorgi and Mr Kostantinos
Karaoli from Greek School of Leeds

45 of Our Students have entered
this competition under two
categories the Junior Students
(children under 14 years old) and
Senior Students (over 14 years
old). We have included here a
selection of the essays.
…
…

Ο πλανήτης μου, το σπίτι μου
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Αποσπάσματα από τις
εκθέσεις των παιδιών…
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι το πιο σημαντικό θέμα που απασχολεί
αλλά και αγχώνει τα νέα παιδιά της ηλικίας μου σήμερα. Η νεαρή Σουηδή
ακτιβίστρια, Greta Thunberg, με τον αγώνα της για να σώσει το περιβάλλον,
αντιπροσωπεύει τα αισθήματα πολλών νέων της γενιάς μου. Όπως έγραψε ένα
σύνθημα σε μια πρόσφατη διαδήλωση για το περιβάλλον (δεν υπάρχει πλανήτης
Β). Αυτό είναι κάτι που όλοι οι νέοι, αλλά και πολλοί μεγάλοι, πιστεύουν.
Οι περισσότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον προέρχονται
από τη ρύπανση. Τα εργοστάσια που παράγουν συνέχεια καινούρια προϊόντα που
θέλουμε όλοι να αγοράζουμε, μολύνουν τον αέρα και το νερό. Τα αυτοκίνητα και
τα αεροπλάνα παράγουν πολύ καυσαέριο, που κάνει την ατμόσφαιρα ανθυγιεινή
και δημιουργεί προβλήματα στην αναπνοή πολλών ανθρώπων. Επίσης, όλα αυτά
ανεβάζουν τη θερμοκρασία και κάνουν τους πάγους να λιώνουν και να
δημιουργούν πλημμύρες και καταστροφές.
Προσωπικά με στενοχωρεί πολύ η μόλυνση των ωκεανών γιατί όταν
μεγαλώσω θέλω να γίνω βιολόγος της θάλασσας. Τα πλαστικά αντικείμενα
είναι ιδιαίτερα βλαβερά γιατί κάνουν το φυσικό περιβάλλον πολλών ψαριών
τοξικό. Πολλά άλλα θαλάσσια είδη όπως χελώνες, φώκιες και δελφίνια
παγιδεύονται σε πλαστικά και πνίγονται. Αυτή η ρύπανση φτάνει και στους
ανθρώπους όταν τρώμε τα ψάρια που είναι γεμάτα με μικρά κομμάτια
πλαστικό.
Μπορεί να φαίνεται δύσκολο στους μεγάλους να σταματήσουν να
χρησιμοποιούν πετρέλαιο και πλαστικά. Όμως εμείς τα νέα παιδιά μπορούμε να
βρούμε βιοδιασπώμενα υλικά και οικολογικά προϊόντα ώστε ο πλανήτης μας να
συνεχίσει να ζει για πολλά χρόνια ακόμα. Πρώτα απ’ όλα είναι σημαντικό να
κάνουμε όλοι ανακύκλωση. Το κράτος μπορεί να βοηθήσει με το να προσφέρει σε
όλες τις πόλεις και χωριά κάδους για ανακύκλωση και φορτηγά για να
μαζεύουν τα αντικείμενα. Πρέπει να ζητήσουμε από όλα τα κράτη να προτιμούν
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ο αέρας και το φως του ήλιου και να
χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και λεωφορεία.
Επίσης πρέπει να σταματήσουμε τις πλαστικές συσκευασίες. Είναι
καλύτερα να αγοράζουμε φρούτα και λαχανικά χωρίς τις πλαστικές σακούλες.
Αν κάνουν το ίδιο όλοι, τότε δε θα είναι πια δύσκολο γιατί τα σουπερμάρκετ θα
φροντίσουν να μην τυλίγουν, συσκευάζουν τα πάντα με πλαστικό. Θα ήταν καλό
να μην αγοράζουμε συνέχεια καινούρια πράγματα αλλά να επισκευάζουμε ότι
μας χαλάει. Παρόλο που μου αρέσει να ταξιδεύω, νομίζω ότι όλοι μας πρέπει
να προτιμάμε τα τρένα ή και τα πλοία αντί για τα αεροπλάνα. Έτσι θα
απολαμβάνουμε πιο πολύ το ταξίδι αντί να βιαζόμαστε να φτάσουμε στον
προορισμό μας. Για μικρές αποστάσεις πηγαίνω πάντα με τα πόδια ή με το
ποδήλατο μου.
Αν όλα τα παιδιά κάνουμε την αρχή, οι μεγάλοι θα ακολουθήσουν το
παράδειγμα μας. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε για αυτόν τον
πλανήτη!!
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Ο κόσμος κινδυνεύει και πρέπει να δράσουμε γρήγορα, πνίγονται και θα
σκοτώσουμε ό,τι υπάρχει γύρω μας. Δεν έχουμε πρόβλημα ακόμα και μπορούμε
ακόμα να το σταματήσουμε αυτό αν είμαστε προσεκτικοί και το μήνυμά της
περάσει την ιδέα μου να βοηθήσω να σωθεί αυτός ο κόσμος είναι να
δημιουργήσουμε
hektal-σκελετικό που θα γίνει από μη χρησιμοποιήσιμα δοχεία αέρα που είναι
διαθέσιμα από την air-com έχουν κάποια ανταλλακτικά και αυτό σημαίνει ότι δεν
χρησιμοποιούν πια υλικό και χρησιμοποιούν μόνο υλικά που είχαν ήδη πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν. Ο τρόπος που λειτουργεί αυτό το σχέδιο είναι ότι προωθείτε στη
φωτογραφική διαφάνεια αλλά χρειάζεστε ένα ορισμένο ποσό πλαστικού ή
απορριμάτων για να προχωρήσετε. Κατόπιν απολαύστε το γύρο φωτογραφικών
διαφανειών σας και δεν πρέπει να ανησυχήσετε για τα απορρίματα πάντα πάλι.
Τώρα διανομή θα είναι δύσκολο στην αρχή να συμμετάσχουν οι αγοραστές σε
αυτή την ιδέα, αλλά μόλις συμβεί αυτό θα έχουμε ένα σε κάθε πόλη, Αν και
θα είναι μόνο σε 1 πάρκο και αυτό είναι το πιο δημοφιλές. Εντούτοις εάν
μπορούμε να αυξηθούμε από εκεί έπειτα θα παρέχουμε πολύ περισσότερους στα
διαφορετικά πάρκα αλλά μόνο στο Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ και από
εκεί κάθε πάρκο στο UK. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε εκεί, αλλά γιατί να
σταματήσουμε κάτι επιτυχημένο, έτσι θα προχωρήσουμε στη συνέχεια με την
Αμερική και από εκεί την Ευρώπη και από εκεί ολόκληρο τον κόσμο, κάθε νησί
και κάθε πάρκο στον κόσμο.

Οι ωκεανοί της γης μπορούν να υπάρχουν χωρίς εμάς.Εμείς, ωστόσο, δεν μπορούμε να υπάρχουμε
χωρίς τους ωκεανούς μας. Τους χρειαζόμαστε, αλλά τους καταστρέφουμε.
Αλλά γιατί συμβαίνει η καταστροφή; Υπάρχουν τόσοι πολλοί λόγοι για τους οποίους απειλούνται
τα οικοσυστήματα. Καταρχάς, το πετρέλαιο που προέρχεται από τα πλοία και τα εργοστάσια
αποτελεί μεγάλη απειλή για τους ωκεανούς. Το πετρέλαιο αφήνει στους ωκεανούς που σημαίνει
τα ψάρια ένα που απειλείται από την εξαφάνιση από όλες τις τοξικές ουσίες. Σε αυτό, το 80%
των ωκεανών είναι μολυσμένοι από ανθρώπους.
Επιπλέον, ένας άλλος μεγάλος λόγος για τον οποίο καταστρέφονται οι ωκεανοί είναι από όλα τα
απόβλητα, ειδικά τα πλαστικά, που ρίχνονται στα ύδατα. Αν συνεχίσουμε να έχουμε έλλειψη
φροντίδας για τους ωκεανούς μας, τότε θα καταστρέψουμε τον πλανήτη όπως και εμάς.
Μπορούμε τα σταματήσουμε όλα αυτά από το να συμβαίνουν και είναι τόσο εύκολο. Για
παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε ανακύκλωση και όχι η ρίψη πλαστικού στις θάλασσες. Ένας
άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθούν επαναχρησιμοποιήσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή
ενέργεια. Αλλά τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε
τις φάλαινες και άλλα θαλάσσια ζώα που θανατώνονται και απειλούνται από εξαφάνιση.
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Φαντάσου ότι είσαι ο Πλανήτης Γη! Τί θα
έλεγες στους ανθρώπους;
(English Translation)

Hello humans!
I just wanted to let you know that I am annoyed at you. I provided you with a beautiful environment to live in.
You then decide to dig out my gas, coal and oil and burn them all. Would you like it if someone did that to
you? Please stop this! A clean environment is essential for everyone’s healthy living; the less you care about the
environment, the more polluted I will get, which will have a harmful impact on everyone. Air pollution can cause
several diseases and conditions, for instance, respiratory diseases and cancer.
You do not want to listen? Fine! But I am going to send some seriously bad things your way. Who knows? I might
cause biblical disasters and contagious and fatal viruses (such as COVID-19) on all of you. The survival of the
humanity is depended on my protection from your over consumptive way of surviving and the destruction of natural
resources (deforestation, species extinction and ocean pollution).
I have some hope in young generations though… I recently heard that a little boy from Greece is trying to help
me through the campaign he is creating, following the example of Swedish Greta Thunberg. The boy, facing the
waste, pollution and indifference of the world to the environment and its protection, reacts, raises his stature and
refuses to grow up. And all children follow his example and resist the destruction of the environment from factory
waste and dumping plastics into the sea.
Both adults and children need to develop an environmental conscience, not only for their sake, but for the future
generations too. It is imperative that everyone tries hard to improve the situation. This needs to be done through
innovative and pioneering actions for sustainable development, such as the creation of many remunerative recycling
centres and environmental education parks all over the world. Only then will humanity be able to be firmly on the
road to a better tomorrow.
As John Lennon said to his song...

“You, you may say I'm a dreamer.
But I'm not the only one.
I hope someday you will join us.
And the world will be as one”.

…
Αγαπητοί Άνθρωποι,
Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που κάνετε. Κάθε μέρα ξυπνάω με τον ήλιο και βρίσκω ένα
είδος ζώου τραυματισμένο από τις δικές σας πράξεις. Εσείς εγωιστικά καταστρέφετε αυτό
τον κόσμο. Το μόνο που έχετε κάνει είναι να βρωμίσετε και μολύνετε την ατμόσφαιρα και
θα ήθελα αυτό να σταματήσει.
Ακόμα και εγώ έχω επηρεαστεί από αυτό και μόνο για να καταλάβετέ πόσο δύσκολο είναι
για εμένα, κάθομαι εδώ και γράφω αυτό το γράμμα για να καταλάβετέ τα λάθη σας, όσο
ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο με στραγγαλίζει με της δικές σας ιδέες, αλλά έχετε επίσης
κάψει την επιφάνεια μου με τον ατμό από τα εργοστάσια σας.
Είμαι ξαφνιασμένος που δεν είσαστε προβληματισμένοι αρκετά για να κάνετε κάτι να το
σταματήσετε επειδή από ότι γίνεται σε εμένα μπορώ να σας πω πως σύντομα η πιo μετά θα
βρείτε πολλά προβλήματα που σαν εμένα δεν θα μπορείτε να σταματήσετε όπως ( πολλή
ζεστή γη, υψηλά νερά και ακόμα μόλυνση του αέρα.
Για αυτό παρακαλώ ακούστε αυτό που σας λέω και προσπαθήστε να το σταματήσετε.
Από, Την Γη
Επίσης, προσπαθήσετε να το πείτε στους αρχηγούς τον χωρών.

Important: Greek School aims to ensure that all personal data
collected about staff, pupils, governors, visitors and other individuals is
collected, stored processed in accordance with the General Data
Protection Regulations (GDPR). Please visit our website for the GDPR
policy

(English Translation)

Greetings fellow members of the commonwealth, We
are here today to discuss the very urgent problem
with global warming and the threat it poses to our
planet and all the life on it. Global warming is
something we have known about for years now but
have put next to no effort into preventing or at the
very least slowing it down. It is critical that we invest
time and effort into helping our environment before
another catastrophic event happens once again such
as the enormous forest fires that occurred in Australia
earlier this year or the many floods that have occurred
in places such as the UK, as a result of rising sea
levels.
These are easily preventable problems that could
eventually stop the destruction of habitats such as the
Amazon rainforest and the polar ice caps that are
currently melting, causing alack of habitats for the
animals that live there. Similarly, acting quickly could
prevent damage to the coral reefs of Australia (and
other such places) that are being bleached by an
increase in temperature. I am certain that all of you
already know what global warming is, so let us
discuss what we can do to slow or even prevent
global warming.
One easy way to slow or even prevent this is by reusing old glass, plastic and paper materials and
making them into other items such as clothing we can
reduce the amount of those same items that need to
be made in factories. In turn this would reduce the
amount of pollutants such as carbon dioxide which
causes global warming and even Sulphur dioxide
which causes acid rain being allowed to enter our
atmosphere. This would mean that the energy not
wasted in factories could be used in other places or
stored for later use. Thank you for listening and I
hope you consider what I have proposed today
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Από Mariam Serghi of Agia Triada, Δασκάλos: G.
Boutziopoulos
Η Γη μιλάει στους ανθρώπους…

Η Σουηδέζα έφηβη ακτιβίστρια Greta Thunberg σε πρόσφατη
ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησε με ενθουσιασμό
για την προστασία του περιβάλλοντος και για το πόσο
σημαντικό είναι η ευαισθητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μεταξύ άλλων είπε ότι ο χρόνος μας τελειώνει για να
σταματήσουμε την κλιματολογική αλλαγή. Η Γκρέτα προτρέπει
τους Ευρωπαίους πολιτικούς να «πανικοβληθούν».
«Θέλω να σκεφτείτε ότι το σπίτι σας έχει πιάσει φωτιά, είπε σε
Ευρωπαίους Πολιτικούς την περασμένη Τρίτη Στη Γαλλία»
«Εάν το σπίτι μας είχε πιάσει φωτιά δεν θα είχαμε τόσες
συναντήσεις για το Brexit
και καμία συνάντηση για την καταστροφή του σπιτιού μας...Ο
πλανήτης μας είναι το σπίτι μας…..
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η Γκρέτα προειδοποίησε για
την γρήγορη εξάλειψη
των ειδών, την διάβρωση των εδαφών [soil erosion], την
καταστροφή των δασών και
την μόλυνση των ωκεανών.

Γεια σας και να σας καλωσορίσω όλους, ηγέτες της Κοινοπολιτείας.
Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε να ακούσετε την ομιλία μου για την
κλιματική αλλαγή, μια αλλαγή που μπορεί να καταστρέψει ολόκληρο
τον κόσμο και ακόμη και εμάς αν δεν γίνει τίποτα γι’ αυτό!
Θα μπορούσαμε με πολλούς τρόπους να αλλάξουμε την πορεία των
πραγμάτων. Το πρώτο που πιστεύω ότι είναι σημαντικό είναι για όλους
μας, είναι να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας στα σπίτια μας και την καθημερινή, καθημερινή μας
ζωή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλιακούς συλλέκτες και ηλιακή
ενέργεια στα σπίτια μας. Αυτοί οι ηλιακοί συλλέκτες μετατρέπουν το
φως του ήλιου σε ενέργεια που είναι μια πολύ καλή πηγή ενέργειας.
Εάν χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό σημαίνει
ότι θα καούν λιγότερα ορυκτά καύσιμα και θα εκτοπίζεται λιγότερη
κατανάλωση αερίων στην ατμόσφαιρά μας.
Ένας άλλος τρόπος για το πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την αλλαγή
του κλίματος είναι να μην σπαταλάμε τρόφιμα και να τρώμε λιγότερο
κρέας. Ένα μεγάλο μέρος της μη ανανεώσιμης ενέργειας πηγαίνει
προς την καλλιέργεια, την επεξεργασία, τη συσκευασία, και τη ναυτιλία
των τροφίμων, αλλά πολλά απόβλητα καταλήγουν σε χώρους
υγειονομικής ταφής. Αν σπαταλάμε λιγότερα τρόφιμα, η ποσότητα
ενέργειας θα μειωθεί.
Ένας από τους μεγαλύτερους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να
σταματήσουμε την αλλαγή του κλίματος από το να κάνει οποιαδήποτε
άλλη ζημιά, είναι να σκεφτούμε τους τρόπους με τους οποίους
μεταφέρουμε από τόπους. Πολλά οχήματα αφήνουν μακριά τα αέρια
που πηγαίνουν προς τα αέρια θερμοκηπίων. Εάν χρησιμοποιούμε
περισσότερο τις δημόσιες συγκοινωνίες, χρησιμοποιούνται λιγότερα
αυτοκίνητα που σημαίνει λιγότερα αέρια.
Θα ήθελα να ολοκληρώσω ότι αν θέλουμε οι ίδιοι και ο πλανήτης μας
να μην καταστραφούν, τότε όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν. Παίρνει
όλους μας για να κάνει τη διαφορά, γι 'αυτό πραγματικά τονίζω σε σας
να σταματήσει και να σκεφτούμε τις ενέργειές σας κατά τη διάρκεια
της καθημερινής σας ζωής και να διαδραματίσει ένα ρόλο για την
πρόληψη της αλλαγής του κλίματος.
Σας ευχαριστώ για όλους μαζί μου σήμερα και ελπίζω να σας έκανα να
σκεφτείτε αυτή την καταστροφική περίσταση στην οποία βρισκόμαστε
όλοι.

«Είναι καιρός να σκεφτούμε σε ποιον πλανήτη γη θέλουμε να
ζούμε, σε ένα πράσινο,
και πανέμορφο πλανήτη ή σε ένα πλανήτη γη που έχει
καταστραφεί…»
Related Reading for ideas:
https://oceanservice.noaa.gov/ocean/earthday.html
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Ο τόπος καταγωγής μου, η Ελλάδα, είναι ένα
εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της ομορφιάς, με τα βουνά, τις
θάλασσες, το κλίμα, τα ζώα και τα φυτά της.
Οι άνθρωποι, ωστόσο, δυστυχώς, συνειδητοποίησαν πολύ αργά ότι
καταστρέφουν αυτήν την ομορφιά για δικό τους όφελος. Μόνο τα
τελευταία 50 χρόνια, άρχισαν να παρατηρούν πώς ο τρόπος ζωής
τους επηρεάζει τον πλανήτη μας. Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμη και
σήμερα, σε πολλές χώρες, η προστασία του πλανήτη δεν θεωρείται
σημαντική
προτεραιότητα.
Επιπλέον, η βιωσιμότητα της Γης μας δεν φαίνεται να είναι η
νούμερο ένα προτεραιότητα για ορισμένους ανθρώπους. Είναι κοινή
γνώση ότι πολλές μεγάλες εταιρείες δεν δίνουν προτεραιότητα στην
προστασία του περιβάλλοντος αλλά μάλλον στο οικονομικό
όφελος. Τα εργοστάσια παράγουν αναθυμιάσεις που συχνά όχι μόνο
μολύνουν την ατμόσφαιρα, αλλά διεισδύουν επίσης στο στρώμα του
όζοντος. Αυτό προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου: ξεκινά με
ορισμένα συγκεκριμένα αέρια όπως διοξείδιο του άνθρακα ή
διοξείδιο του θείου, τα οποία αντιδρούν με το στρώμα και αφήνουν
τις ακτίνες του ήλιου να περάσουν από την ατμόσφαιρα, με
αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας, την τήξη του πάγου στα
βόρεια και νότιους πόλους και την απειλή της Γης.
Όλοι μαζί πρέπει να αποτρέψουμε αυτές τις εταιρείες και όλους τους
άλλους που θέλουν να καταστρέψουν τη Γη και δεν νοιάζονται για
εμάς, τα παιδιά και το μέλλον του πλανήτη μας. τους.
Προσωπικά, πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την
προστασία του πλανήτη μας, επειδή δεν υπάρχει μέλλον χωρίς
αυτόν. Για να το προστατεύσουμε, πρέπει να ενημερώσουμε ό, τι
μπορούμε μέσω των κοινωνικών μέσων. Με τη βοήθεια ακτιβιστών
όπως η Greta Thunberg, πρέπει να αγωνιστούμε για την προστασία
και
την
ασφάλεια
της
Γης.
Επιπλέον, πιστεύω ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε εθελοντικές
δραστηριότητες, όπως η συλλογή απορριμμάτων ή η συμμετοχή σε
μια εθελοντική ομάδα που ενημερώνει τους πολίτες ή με την
πυροπροστασία. Συνεισφέρω πολύ συχνά σε πολλές δραστηριότητες
αυτού του είδους με τους Προσκόπους: μαζεύουμε σκουπίδια από
τους δρόμους και ενημερώνουμε τους πολίτες της πόλης μου για
ανακύκλωση και μειώσεις πλαστικών ειδών. Μπορούμε όλοι να
βοηθήσουμε
με
τον
τρόπο
μας.
Ελπίζω ότι στο μέλλον η γενιά μου και εγώ θα μπορέσουμε να
κάνουμε τον πλανήτη μας ακόμα καλύτερο, ώστε όλοι να μπορούμε
να πούμε «Ο πλανήτης μου, ο τόπος μου» με υπερηφάνεια.

Πώς μπορούν οι νέοι να αλλάξουν τον κόσμο;
Με την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή, οι άνθρωποι
που θα επηρεάσει περισσότερο είναι οι νέοι. Θέλουμε να μεγαλώσουμε και να
είμαστε σε έναν ασφαλή πλανήτη χωρίς ρύπανση και ζώα. Ο κόσμος θα
ήταν τόσο βαρετός χωρίς όλη της την ομορφιά και είναι τόσο λυπηρό να
βλέπεις όλους να πεθαίνουν και να χαθούν.
Όλοι πρέπει να ανακυκλώνουν το πλαστικό τους και θα πρέπει να
σταματήσουν να χρησιμοποιούν αντικείμενα μιας χρήσης επειδή προκαλούν
βλάβη. Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να καλλιεργούμε τις δικές μας
καλλιέργειες και να αγοράζουμε τοπικά. Θα μπορούσαμε επίσης να
φυτέψουμε δέντρα. Πρέπει να αγοράζουμε συσκευές εξοικονόμησης
ενέργειας, ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τόσο πολύ ηλεκτρικό
ρεύμα, να σβήνουμε τα φώτα σε χώρους που δεν χρησιμοποιείτε και να
βεβαιωθούμε ότι οι βρύσες είναι πλήρως κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.
Όταν χρωματίζετε σπίτια / κτίρια (ειδικά σε ζεστές χώρες) χρησιμοποιήστε
αντανακλαστική βαφή UV που αντανακλά πολύ φως του ήλιου και μειώνει
τη θερμική αύξηση θερμότητας.
Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων μπορούν να καλυφθούν με ηλιακούς
συλλέκτες, ώστε να μην ζεσταθούν και όλη η ηλεκτρική ενέργεια από αυτό
μπορεί να φτάσει στις απαραίτητες περιοχές.
Οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον κόσμο μας προς το
καλύτερο, οπότε όλοι πρέπει να κάνουμε λίγο για να βοηθήσουμε.

…
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προστατεύσουμε από τις αρνητικές ανθρώπινες παρεμβολές, καθώς
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Αγαπητή ανθρωπότητα
Γεια σας, είμαι ο πλανήτης Γη και γράφω για να πω ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή. Τον
τελευταίο αιώνα έχετε κάνει άλματα στην τεχνολογία, τη βιομηχανία και την
υγειονομική περίθαλψη. Ως εκ τούτου, το βιοτικό επίπεδο του πλανήτη βελτιώθηκε σε
βαθμό που κανείς δεν θα περίμενε. Ωστόσο, σκεφτήκατε ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω
και να σκεφτείτε τις συνέπειες της αλαζονείας σας; Οχι.
Ενώ διασκεδάζετε, τα δάση μου έχουν καταστραφεί. οι ωκεανοί μου και η ατμόσφαιρά
μου έχουν δηλητηριαστεί από τους τοξικούς καπνούς εξάτμισης και η θερμοκρασία μου
αυξήθηκε στα ύψη λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Επομένως, δεν θα ανεχθώ
άλλη τέτοια συμπεριφορά στη μητέρα που σου έδωσε ζωή. Ήρθε η μέρα για αλλαγή. Η
μέρα για δράση
Τι προτείνω να κάνετε; Αρχικά, η ανακύκλωση. Προσπαθήστε να επαναχρησιμοποιήσετε
αντικείμενα και ανακυκλώστε τα απόβλητά σας. Θα εξοικονομήσετε χρήματα και
φυσικούς πόρους. Στη συνέχεια εξοικονομήστε ενέργεια. Θα μπορούσατε, για παράδειγμα,
να απενεργοποιήσετε τη βρύση ενώ βουρτσίζετε τα δόντια σας, να κάνετε ντους αντί
να κάνετε μπάνιο και φυσικά να σβήσετε τα φώτα όταν φεύγετε από το δωμάτιο. Δεν
θα πιστέψεις πόσο θα με βοηθούσε. Ένας άλλος εξίσου σημαντικός τομέας είναι αυτός
των τροφίμων. Μην πείτε τα απόβλητα τροφίμων, πετάξτε τα σκουπίδια σας στους
κατάλληλους κάδους και μειώστε την κατανάλωση κρέατος όσο μπορείτε. Ως αποτέλεσμα,
θα μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα και θα με βοηθήσετε ακόμη περισσότερο.
Όπως μπορείτε να δείτε, φαίνεται ότι η αδιαφορία και η έλλειψη γνώσης είναι αυτό που
σας εμποδίζει να με σώσετε και όχι το επίπεδο δυσκολίας. Όλοι μπορούν να
ανακυκλώσουν, αλλά δεν έχουν όλοι τη βούληση να το κάνουν. Η λύση; Διαδοστε το.
Πείτε στους φίλους σας τους γονείς σας και τους δασκάλους σας. Πιστεύω ότι η
εκπαίδευση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση των πραγμάτων.
Πιστεύω λοιπόν ότι η μελλοντική φόρμα μας είναι καλύτερη από ό, τι μπορείτε να
φανταστείτε.
Ειλικρινά δικός σας,
Ο πλανήτης Γη
Πλανήτης Γη 2020
Είμαι ο πλανήτης Γη και είμαι θύμα της καταστροφής και δεν είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό. Για
παράδειγμα, όλη η ρύπανση στα ποτάμια και τους ωκεανούς. Αν κατεβείτε εκεί θα δείτε το θάνατο
της ζωής λόγω πλαστικών και άλλων αντικειμένων. Επίσης το κλίμα μου αλλάζει. Κάθε χρόνο έχω και
πιο μεγάλη θερμοκρασία. Αυτό με καταστρέφει και παγωμένα μέρη όπως η Ανταρκτική λιώνουν
προκαλώντας καταστροφή σε όλη την ομορφιά που έχουμε δει κάποτε. Κατά τη διάρκεια αυτής της
αναταραχής, έχω υποβάλει μια πρόταση για την επίλυση όλης της πλαστικής ρύπανσης και πολλών
άλλων προβλημάτων. Για να λύσουμε το πρόβλημα των πλαστικών, θα μπορούσαμε να κάνουμε φιλικό
προς το περιβάλλον ύφασμα, χαρτί (για τσάντες του σουπερμάρκετ) και ανακυκλώσιμο πλαστικό έτσι
ώστε να αδειάσει στους ωκεανούς. Θα μπορούσαμε ακόμα να ανακυκλώσουμε, να
επαναχρησιμοποιήσουμε και να δωρίσουμε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που καταπολεμούν την πλαστική
ρύπανση. Αντί να αγνοούμε ανθρώπους όπως η Greta Thunberg, πρέπει να αρχίσουμε να τους ακούμε
καθώς έρχονται με καλές ιδέες για να με προστατεύσουν από την πλαστική ρύπανση
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The destruction of the ocean is a problem for all of us.
There is no doubt that the ocean is an integral part of our environment and our
planet that is unfortunately being destroyed. Life started at the bottom of the
oceans and this fountain needs to be protected.
Chemical Waste which finds its way into our oceans through rivers and over-fishing
are major problems leading to this horrible situation. The professional fishermen in
order to make a living capture more fishes than can be reproduced and many
organisms that are important in the food chain are endangered with extinction. The
biggest problem for me is the garbage, especially the plastics that can't be broken
biologically and fill the seabed.
When plastics appeared, their most attractive characteristic to them was the
versatility that allowed many uses. From transparent films, plastic bags, straws to
hard tubes, all plastic. It was also very easy in industrial production. In the depths
of the oceans, plastic expels life forms, occupies vital space and leads to the death
of fish and marine mammals that swallow plastic, get suffocated by them, get
trapped and cannot escape.
I believe that the leaders of our world need to pay more attention to this issue. There
are activists fighting for change, but they don't seem to be doing much. We need to
change our habits before it's too late if we want our children to continue to enjoy
the beauties of our planet.

Η καταστροφή των ωκεανών είναι ανησυχία όλων
Μία από τις μεγαλύτερες, σοβαρότερες ανησυχίες της εποχής μας
είναι η ρύπανση των ωκεανών μας και το εύθραυστο περιβάλλον και
τις επιπτώσεις που δίνει στη ζωή μας και στο μέλλον του πλανήτη
μας: Για πολλά χρόνια, οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι ωκεανοί είναι
τόσο απέραντοι, που κάθε δραστηριότητα που κάνουν οι άνθρωποι,
δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια ήταν και είναι λάθος και
οι ενέργειές μας έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον κόσμο. Το 80%
των ωκεανών μας έχουν καταστραφεί και μολυνθεί από ανθρώπους.
Λόγω αυτού, πολλοί ψαράδες (ειδικά εκείνοι που ζουν κοντά σε πολύ
μολυσμένες περιοχές) δεν μπορούν να. Η πιο εμφανής πηγή
ρύπανσης είναι το πλαστικό.
Κάθε χρόνο, 8 εκατομμύρια τόνοι, καταλήγουν στους ωκεανούς μας
και δεν αποσυντίθεται, μπορεί να είναι θανατηφόρα για τα ψάρια και
όλη τη θαλάσσια ζωή. Το πλαστικό είναι επίσης επιζήμιο για τα
πουλιά: περισσότερα από ένα εκατομμύριο σκοτώνονται κάθε χρόνο.
Ένας θαλασσοπούλι βρέθηκε να έχει φάει 260 κομμάτια πλαστικού.
Σπάζοντας κάθε ρεκόρ! Παρά την συνεχή προσπάθεια για
ανακύκλωση, μόνο το 11% του πλαστικού ανακυκλώνεται.
Οι προφανείς τρόποι είναι η ανακύκλωση, αλλά οι κυβερνήσεις
πρέπει να θεσπίσουν αυστηρότερους νόμους για να διασφαλίσουν
ότι τουλάχιστον το 80% γίνεται: Μήπως αγοράστηκαν 1 εκατομμύριο
πλαστικές φιάλες και 2 εκατομμύρια πλαστικές σακούλες κάθε χρόνο
στο Ηνωμένο Βασίλειο; Η αγορά προϊόντων φιλικών προς τον
ωκεανό, η αποφυγή προϊόντων που περιέχουν microbeads και η
μείωση του πλαστικού κάνοντας αλλαγές
στη εξεταστικό
συσκευασία,
θα
Εγκεκριμένο
Κέντρο
βελτίωνε επίσης δραστικά την κατάσταση στην
οποία
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Η καταστροφή των ωκεανών είναι ανησυχία όλων
Καλησπέρα Ηγέτες των υπέροχων 53 κρατών της Κοινοπολιτείας
μας. Είμαι εδώ σήμερα για να εκπροσωπήσω τη Μεγάλη Βρετανία
και να σας πω όλους ότι κάνουμε κάτι λάθος. Βασανίζουμε τον
Πλανήτη πνίγοντας με επιβλαβή αέρια θερμοκηπίου. Πρέπει να
κάνουμε κάτι για αυτό και πρέπει να το κάνουμε τώρα! Προτείνω
λοιπόν, για να μειώσουμε την ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου
που παράγουμε, να αφαιρέσουμε όλα τα εργοστάσια παραγωγής
ενέργειας που μολύνουν και να τα αντικαταστήσουν με πιο φιλικές
προς το περιβάλλον μεθόδους όπως: υδροηλεκτρική ενέργεια,
ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια και πυρηνική ενέργεια.
Προσωπικά, νομίζω ότι η πυρηνική ενέργεια είναι η καλύτερη
επιλογή καθώς παράγει πολύ περισσότερη δύναμη και παρέχει
περισσότερες θέσεις εργασίας σε ανθρώπους που είναι επωφελείς
για την ανάπτυξη των οικονομιών μας.
Κλιματική αλλαγή. Η λέξη ακούγεται απλά ενοχλητική και ενοχλητική.
Εκατομμύρια λίτρα νερού γεμίζουν τους ωκεανούς μας με νερό που
κάποτε ήταν πάγος σε ένα πεδίο παγετώνων αλλά τώρα έχει λιώσει.
Τα ζώα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τους βιότοπους τους ή να
πεθάνουν και εκείνοι που δεν έχουν συνηθίσει στο πού βρίσκονται ή
τι πρέπει να κάνουν και πρέπει να προσαρμόσουν τη διατροφή τους
στο νέο περιβάλλον τους. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να λύσουμε
ΤΩΡΑ για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ανθρώπων μας και
να αποτρέψουμε τεράστιες πλημμύρες. Ένα άτομο που με ενέπνευσε
είναι ένα μικρό παιδί που ονομάζεται Greta Thunberg. Πολλοί από
εσάς μπορεί να το έχετε ακούσει και έχει αποδείξει ότι ανεξάρτητα
από το πόσο χρονών είστε, μπορείτε ακόμα να κάνετε μια αλλαγή.
Έχει κάνει κάποια εμπνευσμένη δουλειά πρόσφατα και άλλοι θα
πρέπει να τους ακολουθήσουν. Πολλά βιβλία έχουν εμπνεύσει
χιλιάδες μικρά και εμπνευσμένα παιδιά να κάνουν το ίδιο και να
ακολουθούν σε κάθε βήμα.

Αγαπητοί άνθρωποι,
Όταν γεννήθηκα, ήμουν πολύ χαρούμενη που μπορούσα να είμαι το σπίτι
για τόσα πολλά διαφορετικά πλάσματα. Πάντα φρόντιζα, και ακόμα
φροντίζω, να τους προμηθεύω με ό,τι χρειάζονται. Λαμβάνοντας υπόψη το
πόσο φροντίζω τους ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη, πίστευα πως θα
επέστρεφαν την καλοσύνη μου, ακόμη και με πολύ μικρό ποσό.
Αντιθέτως, με έκαναν να γνωρίσω τον πόνο. Ποτέ δεν έχω ξανανιώσει
τόσο πόνο στην ζωή μου, όμως αυτό που πονάει περισσότερο είναι ότι οι
περισσότεροι άνθρωποι δεν νοιάζονται για την κατάστασή μου.
Μία από τις πληγές μου είναι οι ωκεανοί που γεμίζουν με πλαστικό κάθε
μέρα. Είναι καταστροφικό, αλλά δεν είναι πολύ αργά για να διορθώσετε
αυτό το πρόβλημα, ακόμα κι αν φαίνεται αδύνατο. Εάν όλοι κάνουν
προσπάθεια, τότε μπορούν να κάνουν μια τεράστια βελτίωση.
Ωστόσο, παρά αυτά τα προβλήματα, χαίρομαι που βλέπω ότι νέοι από όλο
τον κόσμο διαμαρτύρονται για την κλιματική αλλαγή. Είμαι εξαιρετικά
ευγνώμων σε αυτούς τους ανθρώπους αλλά και στα πολλά άλλα άτομα
που αναλαμβάνουν δράση για να σωθώ. Ο καθένας μπορεί να ακουστεί
αν έχει το κουράγιο να υψώσει την φωνή του.
Θυμηθείτε, είμαι ο πλανήτης σας, και η φροντίδα μου είναι και δικιά σας
φροντίδα. Σας παρακαλώ προστατέψτε με για να μπορώ να σας
εξυπηρετήσω μέχρι το τέλος.
Με εκτίμηση,
Γη

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε για αυτόν τον πλανήτη» Greta Thunberg. Πώς μπορούν τα νέα παιδιά να κάνουν
την αλλαγή να συμβεί;’
Αυτά που θέλω να γράψω είναι πολύ απλά αλλά μπορούν να σταματήσουν τις κλιματολογικές
αλλαγές σε μεγάλο ποσοστό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε πρώτα είναι να γράψουμε στα μέσα μαζικής
επικοινωνίας και να ευαισθητοποιήσουμε και να μορφώσουμε τον κόσμο. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι ένας
εύκολος τρόπος να διαφημίσουμε διαμαρτυρίες που προσπαθούν να σταματήσουν τις κλιματολογικές αλλαγές, και να
κάνουμε είναι οπότε δεν χρειαζόμαστε ηλεκτρική ενέργεια να μην την χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, να σβήνουμε
τα φώτα όταν ένα δωμάτιο δεν χρησιμοποιείτε. Το τρίτο που μπορούμε να κάνουμε είναι, αν το σχολείο μας είναι
κοντά να περπατήσουμε ή να πάμε με το ποδήλατό μας, αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό μπορούμε να πάρουμε το
λεωφορείο για να μειώσουμε το καυσαέριο. Το τέταρτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, αφού δεν μπορούμε να
ψηφίσουμε, είναι να πείσουμε τους μεγαλύτερους μας να ψηφίσουν πολιτικούς που θέλουν να κάνουν κάτι για το
περιβάλλον. Ένα πολύ απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε βιοδιασπώμενα σακούλες,
ποτήρια, καλαμάκια και οικολογικά καλλυντικά. Τελικά ακόμη και τα τρόφιμα μας μπορούν να βοηθήσουν την
κλιματολογική αλλαγή, αντί να τρώμε φαγητά από άλλα κράτη να τρώμε οργανικά φαγητά από φάρμες που είναι
κοντά μας ή από το μαγαζί του χωριού μας, ή ακόμα μπορούμε να φυτεύουμε τα δικά μας λαχανικά έτσι δεν
τρώμε πολύ κρέας και δεν αγοράζουμε παραπάνω τρόφιμα από ότι χρειαζόμαστε.
Πιστεύω ότι αν όλοι κάνουμε κάτι μπορούμε να αποφύγουμε την κλιματολογική αλλαγή και
καταστροφή του πλανήτη μας.
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Ο πλανήτης μας είναι υπό επίθεση από εμάς. Τον καταστρέφουμε με
όλα τα καυσαέρια που παράγουμε. Όλα τα καυσαέρια δεν αφήνουν
την ζεστή να φυγή από την ατμόσφαιρα και έτσι γίνεται η
παγκόσμια υπερθέρμανση. Αυτό είναι κακό επειδή άμα συνεχίσουμε
έτσι δεν θα υπάρχουν πάγοι, χιονιά και μισή από την γη θα είναι
κάτω από το νερό. Πρέπει να σταματήσουμε.
Η απάντηση είναι οι νέοι. Έχουν χρόνο για να το διορθώσουν,
μπορούν να κάνουν μια διαφορά χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά
αμάξια, να μην καούν πράγματα όλη την ώρα και να βρουν
καινούργιες τεχνολογίες.
Ο ωκεανός είναι γεμάτος από πλάστηκα και φταίμε εμείς. Αφήνουμε
τα πράγματα έτσι για τα παιδιά μας να καθαρίσουν. Πρέπει να
κάνουμε ανακύκλωση. Οι ωκεανοί πρέπει να καθαριστούν.
Υπάρχουνε πολλά ψαριά που τρώνε πλαστικό. Μετά ομως, τα τρώμε
αυτά τα ψάρια
Σας ευχαριστώ
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Pupils of the
Month

Headteacher’s Star students of
May June

Erdington, Monday:
Year 1: Christos Kyriakou, Zacharias
Kyriakou
Year 2: Eleni Marinou
Year 3: Nikolas Izamis
Year 4: Antonio Perkins
Year 5: Mariliz Thouki
Year 6: Savvas Kyriakou
GCSE: Zacharias Perkins

Google Classes

Erdington, Saturday:

All children For 12 weeks now all planners and resources
have been uploaded on Google classroom. That includes all
classes across school, from Year 1 to GCSE and A’ levels.
We have seen a lot of activity from our students which is
pleasing and we also feel proud of the high upturn of
completed work from our students. What we are mostly
proud of though is that we have reached almost 97% of our
attendance and this is really good of you think of the
challenges and difficulties all families come across due to
the situation. Thank you everyone for a lovely final weeks
of the year
Most teachers please go online and complete our
evaluation form for our online sessions. This will provide us
with a good information about the quality and the
outcomes of our online learning as well as your views and
any comments you may have.

Year 1: Vangelis Anastasakis/Katerina
Matopoulou
Year 2: Leo Sigleton, Martha Tsiagka
Year 3: Dimitrios Papanikolaou, Anastasios
Deriziotis
Year 4: Stavros Dimitriadis
Year 5: Andrea Ellina
Year 6: Maria Sofia Apostolaki, Filippos
Psychogios
GCSE: Kostis Papadopoulos, Stratos
Papadopoulos

Stoke on Trent, Monday:
Year 1: Ektoras Islamidis
Year 2: Constantina Antoniou, Constantina
Malouris
Year 6: Antonis Antoniou

Stourbridge
Year 1: Ioannis Holmes
Year 2A: Penelope Oldrouyd
Year 2: Kristiano Xiouroupa, Lukas Tiniozou
Year 4: Anna Gallen
Year 6: Andriana Fantis, Luke Gallen
GCSE: Angelina Jassell

Tamworth
Year 1: Ektoras Islamidis
Year 2: Nicola Pitsillidis
Year 3: Zoe Lambrou, Vasoula Butler
GCSE: Christos Kamenou
George Danniels

Evaluation Form: We will be grateful of your views
https://forms.gle/FnVVDq1vuCHuLaCE6

Pic of the Term

Worcester
Year 1: Elina Kalispera
Year 3: Nikoleta Fletcher, Andreas Barkas
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Up and Coming
Events
❖ 15-06-2020: Progress Reports and
Endeiktika will be given out
❖ 05-06-15-06-2020: Parents
Meetings and ending of sessions
❖ 16-06-2020-11-07-2020: Outreach
sessions with pupils who missed
online sessions for a long time.
This your time to catch up and
benefit from small groups learning
❖ 20-06-2020-29-06-2020: Year 1
Saturday Assessment Week. All
children will be assessed on their
progress throughout the year.
❖ 11-06-2020-Sept 2020: Preregistration for the new school year
2020-2021
❖ 30-06-2020: School Enters the
Rights Respecting Schools Project of
UNICEF. We will be working hard
to achieve first level award from
September 2020
❖ 11-07-2020: Announcement and
Pre-registration to GCSE and GCE A
Level lessons for Sept 2020
❖ 20-08-2020: National Release of
Assessment Grades GCSE and A
levels
❖ 30-08-2020: Last day of Appeals
for our centre unless stated
otherwise
❖ 14-09-2020: First week back to
school. School will open on
Saturday 12th for inset day [staff
only] and we start as normally
from Monday 14-09-2020
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Things to remember

The calculation of grades
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