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By Vasilis S. Socratous 
Class Teacher, Music teacher 

 

Dear Parents, carers, 
students and friends of 
our school, welcome to 
November’s newsletter. 

My name is Vasilis Socratous 
(MMus, PGdip, LTCL, BA) and I am a 
member of teaching staff at the 
Greek School of Ayia Triada 
Birmingham for the second year.  

I am very happy to be writing this 
month’s newsletter. Only a step 
away from Christmas, children 
are so happy to be back to our 
classes after a long time of remote 
learning. Some brunches and 
classes are still running effectively 
remotely, this however, has not 
stopped our students from 
continuing their lerning, activities 
and projects, being prodective and 
having lots of fun.  

On the other side, winter 
approaches with a handful of 
exciting events, hard work and of 
course festive mood. November is 
the month when we start getting 
ready for the festive season and 
Christmas events. In addition, 
November is also the month that 
marks the anniversary of the 
heroic Polytechnic uprising of the 
17th November in Athens, 

celebrated in both Greece and 
Cyprus.  

In the following pages you will 
have the opportunity to read 
about November’s special events, 
significant Christian Orthodox 
name-days, special moments of 
the month, work from our school’s 
students as well as the students of 
the month. 

 

 

 

Our November’s issue!  
Welcome to 
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Τι έγραψαν για 
το Νοέμβριο… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ατροφικό ένστικτο 
(απόσπασμα) 

ΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑ 

Ο ίδιος αδιατάρακτος Νοέμβρης 
με σημαίες παντού χθεσινής βροχής 

παραδομένα στη γύμνια τα δέντρα – 
δυο τρία φύλλα μόνον εστασίαζαν 
υπάρχοντας. 
 
Το στρογγυλό λιβάδι σαν περιβραχιόνιο 
στην ελεύθερη εξάπλωση της φύσης 
και πάλι έσκυβα να πιω μέσα από την 
ίδια ακινησία που έπιναν σκυμμένα 
εκείνα τα μουλάρια. 
 
Αστραφτερή η διάταξη του ήλιου 
πάνω στο τρίχωμά τους 
δεμένη χαλαρά σε ζουζουνιού κορμό 
για να μη φύγει. 

 

 

Ένα ποίημα για τον 
Νοέμβριο 

ΕΜΙΛΙ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ 

Η Μέρα συνέχεια μίκραινε, πιεσμένη 
Από μια Νύχτα κυρτωμένη και πρόωρη 
Το Απόγευμα έριχνε το λιγοστό του 

Κίτρινο. 

Στο βαθύ Δειλινό- 
Οι Άνεμοι έβγαλαν τις πολεμικές τους 

συνήθειες. 

Τα Φύλλα ζήτησαν άδεια και την 
πήραν- 

Ο Νοέμβρης κρέμασε το Γρανιτένιο 
Καπέλο του 
Πάνω σε καρφί Βελουδένιο. 
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‘Εδώ Πολυτεχνείο!’ 17 Νοεμβρίου 1973 

The Athens Polytechnic Uprising against the military Junta 
(1967-1974) 

 
November 17 commemorates 
the Athens Polytechnic 
Uprising in 1973, which was 
a massive demonstration of 
popular rejection of the 
Greek military junta of 1967–
1974. The uprising actually 
began on November 14, 1973 
and escalated to an open 
anti-junta revolt and ended 
in bloodshed in the early 
morning of November 17, 
after a series of events 
starting with a tank 
crashing through the gates 
of the Polytechnic. 

Since April 21, 1967, Greece 
had been under the 
dictatorial rule of the 
military, a regime which 
abolished civil rights, 
dissolved political parties, 
and exiled, imprisoned, and 
tortured politicians and 
citizens based on their 
political beliefs. 

 

 

The junta, trying to control 
every aspect of politics, had 
interfered with student 
syndicalism since 1967, by 
banning student elections in 
universities, forcibly drafting 
students and imposing non-
elected student union leaders in 
the national student’s union. 
These actions eventually 
created anti-junta sentiments 
among students, such as 
geology student Kostas 
Georgakis who committed 
suicide in 1970 in Genoa, Italy 
as an act of protest the junta. 
With that exception, the first 
massive public action against 
the junta came from students 
on February 21, 1973. 
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On February 21, 1973, law students 
went on strike and barricaded 
themselves inside the buildings of the 
Law School of the University of Athens 
in the centre of Athens, demanding 
repeal of the law that imposed forcible 
drafting of “subversive youths”, as 88 
of their peers had been forcibly 
drafted. The police were ordered to 
intervene, and many students were 
reportedly subjected to police 
brutality. The events at the Law 
School are often cited as the prelude 
to the Polytechnic uprising. 

 

On November 14th of 1973 students 
began gathering at the Athens 
Polytechnic to demonstrate against 
the Junta. This demonstration which 
was coordinated with occupations of 
campuses in Patras and Thessaloniki 
turned into a student rebellion that 
gathered strength every day as more 
and more people joined. 

 

On the 16th of November, the students 
and other demonstrators attempted to 
march from the Polytechnic to 
Syntagma square but they were 
halted by the police. 

At 2am on November 17th, tanks were 
ordered to crush the student rebellion 
at the Polytechnic. At 2:15 a group of 
students came out to negotiate a 
surrender asking for half an hour to 
evacuate the campus. The officers in 
charge said they would only give 
them fifteen minutes, but didn’t even 
wait for ten. At 3am a tank crashed 
through the gate of the polytechnic 
and police and military stormed the 
campus. As the gate crashed to the 
ground, students rushed out to escape 
and are beaten with clubs and 
arrested. At least 34 demonstrators 
were killed though many reports 
claim that the number is much higher. 

November 17 is marked as a holiday in 
Greece for all educational 
establishments. 
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 Το Καλαντάρι του Νοεμβρίου από το Très riches 
heures du duc de Berry 
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Ο Νοέμβριος, ή Νοέμβρης είναι ο 

ενδέκατος μήνας του έτους ανήκει στην 

εποχή του Φθινοπώρου  κατά 

το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έχει 30 

ημέρες. Ο Νοέμβριος ξεκινά κάθε χρόνο 

την ίδια ημέρα που αρχίζουν 

ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος, με 

εξαίρεση τα δίσεκτα έτη. Το λουλούδι του 

μήνα είναι το χρυσάνθεμο και η τυχερή 

πέτρα του μήνα το τοπάζι. 

 

Από την αρχαιότητα ακόμη διάφορα 

ιδιαίτερα εμφανή ουράνια αντικείμενα 

προειδοποιούσαν τους ανθρώπους σαν 

σημάδια των αλλαγών του καιρού. Πάρτε, 

για παράδειγμα, το πανέμορφο ανοιχτό 

αστρικό σμήνος των Πλειάδων, 

γνωστότερο στο λαό μας με την 

ονομασία Πούλια.  

 

Ακόμη και από την εποχή του Ησίοδου η 

δύση των Πλειάδων αμέσως μετά την 

ανατολή του Ήλιου, που συμβαίνει στα 

μέσα Νοεμβρίου, σημάδευε και 

σημαδεύει την περίοδο της έλευσης του 

κρύου και «προειδοποιούσε 

τους γεωργούς να σπεύσουν να 

ολοκληρώσουν την σπορά, αλλά και 

τους κτηνοτρόφους να κατηφορίσουν 

στα χημαδιά». Όπως μας λέει η παροιμία: 

«Στις δεκαφτά ή στις δεκοχτώ πέφτει η 

Πούλια στο γιαλό, και πίσω παραγγέλνει: 

μηδέ στανίτσα στα βουνά, μήτε γιωργός 

στους κάμπους», ή σε μιαν άλλη 

παραλλαγή: «μήτε τσομπάνος στα βουνά, 

μήτε γεωργός στους κάμπους». 

Το Καλαντάρι του Νοεμβρίου από 

το Très riches heures du duc de Berry 

Οι Πλειάδες ή Πούλια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%AC%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82_(%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%83%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
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Εκτός από την δύση της Πούλιας, όμως, την 
μεταβολή του καιρού προς το χειρότερο 
«μηνάει» στο λαό η γιορτή του αγίου Μηνά, 
στις 11 Νοεμβρίου, ενώ στη γιορτή 
του αγίου Αντρέα, στις 30 Νοεμβρίου, το 
κρύο «αντριεύει». Οι ακατάστατες αυτές 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν έδωσαν 
στον Νοέμβριο το όνομα «Ανακατωμένος», 
αν και είναι γνωστός στον λαό μας και ως 
Σποριάς ή Μεσοσπορίτης γιατί τότε γίνεται 
η σπορά των δημητριακών.  

 

Συγκομιδή ελιάς με περιστροφική βέργα και χτένι. 

Στις άλλες γεωργικές ασχολίες 
περιλαμβάνεται επίσης και το λιομάζωμα. 
Σύμφωνα με τον Νίκο Ψιλάκη: «Στα 
ελληνικά λιόφυτα αρχίζει κάθε Νοέμβρη το 
πανηγύρι της ελιάς. Παλιότερα οι γυναίκες 
με τα καλάθια μάζευαν μία-μία τις 
πεσμένες ελιές. Αλλού οι μαζωχτάδες 
χτυπούσαν τα κλαδιά με ράβδους και 
μάζευαν τον καρπό από τα στρωμένα 
ελαιόπανα. Τελευταία η τεχνολογία 
αντικατέστησε την αρχαία ξύλινη ράβδο 
με μεταλλική περιστρεφόμενη». Αλλά το 
λιομάζωμα μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 
τον Γενάρη ή ακόμη και τον Μάρτη. 

 

Ανάμεσα στις γιορτές του μήνα 

περιλαμβάνεται και η εορτή των 

Ταξιαρχών Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

στις 8 Νοεμβρίου, γι’ αυτό ο Νοέμβριος 

ονομάζεται σε ορισμένες περιοχές της 

χώρας μας και Αϊ-Ταξιάρχης και 

Αρχαγγελίτης. Ο Αρχάγγελος 

Μιχαήλ θεωρείται και ως «ο κατ’ εξοχήν 

ψυχοπομπός άγγελος» για αυτό και σε 

ορισμένες περιοχές την παραμονή της 

εορτής του έφερναν τα παπούτσια τους 

μέσα στο σπίτι για να μην τα δει ο Μιχαήλ 

και έλθει να τους πάρει πριν την ώρα τους.  

 

Στις 14 Νοεμβρίου εορτάζεται η μνήμη του 
Αγίου Φιλίππου που σύμφωνα με τον 
Γεώργιο Ν. Αικατερινίδη: 

«…ήταν φτωχός γεωργός, ο οποίος όλη τη 
μέρα δούλευε στο χωράφι του. Όταν το 
βράδυ γύρισε στο σπίτι του, έσφαξε το 
μοναδικό του βόδι και μοίρασε το κρέας 
στους συγχωριανούς του για να 
αποκρέψουν, όπως επιβάλλεται πριν από τα 
Χριστούγεννα. Το πρωί όμως που σηκώθηκε, 
βρήκε το ζώο του ζωντανό από θεϊκό 
θαύμα. Γι’ αυτό, επειδή ήταν πολύ αγαθός, 
άγιασε όταν πέθανε. Η μέρα του Αϊ-Φίλιππα 
ημερολογιακά έχει ιδιαίτερη σημασία, 
αφού τότε ξεκινά η 40ήμερη νηστεία για τα 
Χριστούγεννα». Γι' αυτό η περίοδος αυτή 
μέχρι τα Χριστούγεννα ονομάζεται 
Σαρανταήμερο ή Σαραντάμερο.  

Την ίδια ημέρα τιμάται επίσης και η μνήμη 
του Γρηγόριου 
Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης που 
ήταν διαπρεπής θεολόγος και εκφραστής 
του Ησυχασμού. 

                             

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CE%AC%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%83%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Στις 25 Νοεμβρίου τιμάται η μνήμη 
της Αγίας Αικατερίνης η οποία, σύμφωνα με 
την Μάρω Κ. Παπαθανασίου: «…γεννήθηκε 
και έζησε στην Αλεξάνδρεια επί 
Μαξιμιλιανού. Ήταν κόρη του έπαρχου 
Αλεξανδρείας Κώνστα (ή Κέστου), γυναίκα 
σπάνιας σοφίας και ωραιότητας. Όπως 
μαρτυρεί η εκκλησιαστική παράδοση, σε 
συζήτηση περί πίστεως που είχε με πενήντα 
φιλοσόφους, η Αικατερίνη μετέστρεψε 
στον χριστιανισμό όχι μόνο αυτούς αλλά 
και πολλούς κρατικούς αξιωματούχους και 
άλλους επιφανείς. Η εμμονή στην πίστη της 
εξόργισε τον αυτοκράτορα, που διέταξε 
τον βασανισμό της και, τελικά, τον 
αποκεφαλισμό της το 305».  

Στις 26 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη πίστη 
μας εορτάζει την μνήμη του Αγίου 
Στυλιανού προστάτη των παιδιών όπου 
πολλοί γονείς δίνουν στα ασθενικά 
βρέφη τους το όνομα του για «να 
στυλώσουν»  

      

              

Ο Ανδρέας ήταν αδελφός του 
Σίμωνα Πέτρου και ένας από τους δώδεκα 
Αποστόλους του Χριστού. Σύμφωνα με 
την Καινή Διαθήκη, ήταν ο πρώτος που 
κλήθηκε από τον Χριστό να γίνει 
Απόστολος, γι 'αυτό και στην ορθόδοξη 
παράδοση συχνά αποκαλείται 
«Πρωτόκλητος». Ο Απόστολος Ανδρέας 
εορτάζεται στις 30 Νοεμβρίου. 

                    

Η μεγαλύτερη, όμως, γιορτή του μήνα είναι 
τα Εισόδια της Θεοτόκου στις 21 
Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον Σάββα 
Αγουρίδη η καθιέρωση της εορτής έγινε 
τον 8ο αι. μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη, ενώ 
την αναφορά των «…Εισοδίων της 
Θεοτόκου στα Άγια των Αγίων [του Ιερού 
των Ιεροσολύμων] και παραμονής της εκεί 
βρίσκουμε στο απόκρυφο λαϊκό κείμενο 
‘Πρωτοευαγγέλιον Ιακώβου’...». Η παράδοση 
της Θεοτόκου στο Ιερό έγινε από τους 
γονείς της, τον Ιωακείμ και την Άννα, 
«…όταν ήταν τριών ετών, και έτσι την 
αφιέρωσαν στον Θεό, αφού η Μαρία 
παρέμεινε εντός του Ιερού, όπου την 
υποδέχτηκε ο Ζαχαρίας (προφανώς ο 
ιερέας πατέρας του Ιωάννη του 
Προδρόμου) και την εισήγαγε στο Ιερό, 
όπου έμεινε μέχρι της ηλικίας των 14 ή 15 
ετών».  

                     

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7_(%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
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όμορφες στιγμές 
στο σχολείο μας!  
Δημιουργική μάθηση! 
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Εκκλησιασμός και 
συζήτηση  
με τον πατέρα Χρήστο!  

 
 

Ζωγραφίζω το 
Φθινόπωρο..… 
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Οι μαθητές του 
σχολείου του 
Tamworth 
μαθαίνουν τα 
κάλαντα!  

 

 
Στιγμές από το 
σχολείο του 
STOURBRIDGE! 
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Στιγμές από το τμήμα Υ1 
από το  σχολείο του 
ERDINGTON! 

 

Από σχολείο του  
STOKE ON TRENT!  
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Pupils of the 
month  
Erdington, Saturday                                  
Nursery Reception: Filippos Goldingay 
Year1: Elianna Kasparis, Zachary 
Westwood, Goerge Ioannou                                                                     
Year3: Evgenia Papacharalambous                                                           
Year4: Christina Christou 
Year5: Anastasios Deriziotis 
GCSE: Ioli Apostolaki 
A Level: Maria Sofia Apostolaki 
 
Erdington, Monday                               
Nursery Reception: Ioakim Barton 
Year1: Mariam Georgiou 
Year2: Theo Witter 
Year3: Rafaella Marinou 
Year4: Christos Serghi                                                       
Year5: Melina Doss                                                        
GCSE: Nefeli Diasakos                                                        
A Level: Anna Karafillidis 
 
Stoke on Trent                                     
Reception: Alexandros Chatzistergious                                                         
Year2 advanced: Konstantinos Athanatos 
Year4: Martha Tsiagka  
 
Stourbridge                                    
Reception: Fotis Reinolds                                                 
Year1: Sophia Edwards 
Year2: Costas Gabriel 
Year3: Andreana Demetrios   
                                                         
Tamworth                                                     
Nursery-Reception: Anna Socratous                                             
Year1: Dimitri Christophi                           
Year2: Anna Maria Kamenou                                   
Year4: Yianni Christophi 

Online                                 
Ellinomatheia: Demetra Pountu                                       
Year2: Ioannis Fletcher                              
Year3: Dimitra Charalambous 
Year4: Andreas Barkas                                                                           
Year6: Despoina Prokopiou                      
GCSE: Dimitra Charalambous                       
GCSE: Nefeli Argyrou 
A Level: Stratos and Kostis 

Papadopoulos      
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