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Mother’s Day Competition 
 

I would like to express my appreciation to all our 
students who took part in the Mother’s Day 
Writing and Drawing Competitions. The drawings 
and pieces of writing were amazing this year 
making it quite difficult to select the winning 
entries. Our winners this year were: 
 
Year Prep: Katerina (Lilly) Kolokathis 

Year 1: Estelle Giftakis & Ryan Psaropoulos 

Year 2: Joanna Zervas 

Year 3: Jaimie Xenos 

Year 4: Despina Georgiou 

Year 5: Christos Melas 

Year 6: George Constantine Roubos 

Year 7: Michaela Cifone 

Year 8: Johanna Stathoulis 

Year 9: Marianna Simonetto 

Year 10: Ariana Papadopoulos 

Year 11: Kristian Baziotis - Kalfas 

Year 12: Athena Stathoulis 

 
Χρόνια Πολλά σε όλες τις μητέρες και γιαγιάδες! 

Happy Mother’s Day to all the mothers and 

grandmothers! 

 

Greek Easter 
 

For the Christian Orthodox, Easter Week is 
certainly the holiest of all weeks of the year. 
Embraced by all Greeks, Easter (Pascha) is also 
the most celebrated feast in Greek culture. Rich 
in traditions and customs, it is the highlight of the 
religious calendar. We certainly hope that you all  

 
enjoyed your Easter celebrations. CHRISTOS 
ANESTI! 
 
It was great to see many students bring in their 
strongest red egg on the first lesson back after 
Easter. Congratulations to the students that came 
out victors in our exciting Red Egg Crack Off 
competition. 

 
1st Semester Assessments 

 
In the next coming weeks students will be 
revising for the upcoming Semester One Tests 
which will be held on the following days: 
 

Friday   2 June South Melbourne 
Saturday   3 June   Elwood 

Saturday   3 June   Caulfield 
Monday   5 June  Preston 

 
Mid-Year Reports and Parent/Teacher 

Interviews 
 
The Mid-Year School Reports will be issued during 
the parent - teacher interviews organised on the 
following days: 
 

Friday   16 June   South Melbourne 
Saturday   17 June   Elwood 

Saturday   17 June   Caulfield 
Monday  19 June   Preston 

 
Letters will be sent to parents in the next few 
weeks regarding the interviews.  
 

Important notice for the Preston Campus 
 

We inform Parents, Guardians and students of 
the Preston Campus that Monday 12th of June is 
a Public Holiday (Queen’s Birthday) and the 
school will be closed on that day.  
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Mother’s Day Competition 

 

Years Prep – 2 Drawing Competition Winners 

 
Kατερίνα Κολοκάθη 

 

 
Σταυρούλα Γιφτάκη 

 

 
Ράιαν Ψαρόπουλος 

 

 

 
Ιωάννα Ζερβά 

 

Years 3 – 6 Writing Competition Winners 

 

Μανούλα Φανούλα 

 

Μανούλα μου 

Φανούλα μου 

Είμαι η Δημητρούλα σου. 

Είσαι πάντοτε στη καρδούλα μου. 

Σ’ αγαπώ μέχρι το φεγγαράκι, 

Και πιο πολύ από ένα αρνάκι. 

Είσαι πιο νόστιμη από ένα σουβλάκι. 

Χρόνια Χαρούμενα Πολλά! 

Το κοριτσάκι σου, 

Δημητρούλα 

 

Δήμητρα Ξένου 

 

Η μαμά μου 

 

Σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά, 

Του κόσμου η καλύτερη μαμά. 

Σ’ αγαπώ γιατί κάνεις τα πάντα για εμένα. 

Τα φαγητά σου είναι πιο νόστιμα από κάθε έναν. 

Σ’ αγαπώ που είσαι η μαμά μου η καλή 

Και το λέω σε εσένα γιατί δεν μου αξίζει καμία 

άλλη, καλή μου μητέρα.  

 

Δέσποινα Γεωργίου 

 

 



Γλυκιά μαμά 

 

Αγαπημένη μου μαμά, 

σε αγαπώ εκατό φορές. 

Όλο τρέχεις και δε σταματάς, 

τα κάνεις όλα για τα παιδιά. 

Η γλώσσα σου είναι σαν μέλι, 

αγάπη πάντα φέρνεις.  

Όταν είσαι στην δουλειά, 

σε σκέφτομαι ασταμάτητα. 

Σε βλέπω και γελάω, 

και σε θαυμάζω. 

Μαμά μου, ποτέ δε σταματώ, 

Να σε αγαπώ! 

 

Χρήστος Μελάς 

 

Αγαπημένη μου μαμά 

 

Εγώ είμαι τόσο περήφανος όταν λέω:  «Η μαμά 

μου είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος σε όλη τη 

γη!»  

 

Τα φαγητά που μαγειρεύει είναι επιπέδου 

Μάστερ Σεφ! Λαζάνια, ελληνική σαλάτι, αρνί! 

Όταν τα βλέπω τα φαγητά της φωνάζω: «Πω πω! 

Αυτά τα φαγητά φαίνονται πολύ νόστιμα. Δέκα 

έξω από δέκα μαμά!»  

 

Η μαμά μου κάνει δουλειές στο σπίτι όλη την 

ώρα. Κάνει το πλύσιμο, φτιάχνει τα κρεβάτια, 

μαγειρεύει και πολλά άλλα. 

 

Κάθε μέρα όταν έχω εργασία στο σπίτι, η μαμά 

πάντα βοηθάει.  

 

Η μαμά μου είναι μία υπέρ οργανωμένη 

γυναίκα! 

 

Σε αγαπώ μαμά! 

 

Γιώργος Ρούμπος 

 

 

 

Years 7 – 12 Writing Competition Winners 

 

Η μαμά μου η γλυκιά 

 

Η μαμά μου η γλυκιά, που πολύ με αγαπά, 

σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά. 

Κάθε μέρα θα στο λέω,  

Αχ! Θέλω πάντα να είσαι καλά. 

 

Μην το ξεχνάς ποτέ μαμά. 

Αχ! Μανούλα μου γλυκιά, 

Το όνομά σου είναι Ευτυχία, 

Να γελάς σου ζητώ 

Μην το ξεχνάς ούτε αυτό. 

 

Σε αγαπώ πολύ μαμά, 

Το φωνάζω δυνατά, 

Πλησιάζει η γιορτή σου, 

Και εγώ θα είμαι εκεί μαζί σου. 

 

Το δωράκι μου για εσένα, 

Ένα ποίημα από εμένα, 

Μαμάκα, μανούλα, μαμά, 

Χρόνια Πολλά και πάντα καλά! 

 

Μιχαλία Τσιφόνη 

 

Μανούλα μου καλή 

 

Μαμά μου, είσαι πολύ σημαντική στη ζωή μου. 

Είσαι σαν αστέρι. Ξέρω ότι θα είσαι εκεί, πάντα 

για ‘μένα και την αδερφή μου. 

Η καρδιά σου είναι γλυκιά και ζεστή.  

Είσαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.  

Τι θα κάνω άμα δεν σε έχω;  

Πάντα εκεί είσαι όταν έχω πρόβλημα. 

Είσαι πολύ όμορφη έξω και μέσα.  

Γεμίζεις την καρδιά μου με χαρά. 

Κάθε βράδυ ρωτάω άμα είσαι καλά. 

 Άμα δεν είσαι σου δίνω αγκαλιά. 

Αγαπώ την μητέρα μου πάρα πολύ γιατί είναι 

αναντικατάστατη. 

Σ’ αγαπώ πολύ μαμά και Χρόνια Πολλά! 

  

Ιωάννα Σταθούλη 



Ένα μοναχικό παιδί 

 

Υπήρχε ένα μοναχικό παιδί, 

Που δεν είχει τίποτα, 

Χρήματα, ρούχα, ένα παιχνίδι. 

Χωρίς μητέρα με φροντίδα. 

 

Κάθε μέρα καθόταν εκεί, 

Ο ήλιος στην πλάτη του. 

Και το κρύο αεράκι της νύχτας, 

Στα χέρια και στο προσωπό του. 

 

Παιδί και μητέρα, παιδί και μητέρα 

Βλέπει συνεχώς. 

Παιδιά που κρατούν αρκουδάκια, 

Ποτέ δεν θα ξέρουν τον πόνο. 

 

Το μοναχικό παιδί ήθελε να κοιμηθεί, 

Ήθελε να ζεσταθεί, 

Τότε, μια γυναίκα περπατούσε, 

Αλλά σταμάτησε και είδε το μικρό παιδί. 

 

Φορούσε ένα άσπρο παλτό,  

Και ένα ευγενικό χαμόγελο. 

Είδε το βλέμμα της θλίψης στα μάτια του, 

Και του είπε «Θα σε κρατήσω ασφαλής.» 

 

Σήκωσε το κουρασμένο παιδί 

Και το πήρε στην αγκαλιά της. 

Το μικρό παιδί αισθάνθηκε άνεση. 

Να είναι στην αγκαλιά μιας γυναίκας που νοιάζεται.  

 

Μαριάννα Σιμονέττο 

 

Μητέρα μου 

 

Της μητέρας μου η καρδιά είναι χρυσή. 

Και τα μαλλιά της όμορφα, κυματιστά. 

Είναι τόσο ευγενική, 

Πάντα με όρεξη και με στοργή. 

 

Την αγαπώ τόσο πολύ, 

Και πάντα θα είμαι εκεί για ότι χρειαστεί. 

Είναι η μητέρα η καλή, 

Και αναντικατάστατη. 

 

Αριάνα Παπαδοπούλου 

 

 

Ο Άγγελός Μου 

 

Μου φροντίζεις τα φτερά μου από όταν ήμουν μικρός.  

Να μπορέσω να πετάξω στον ουρανό, 

Και να φτάσω επάνω από τις δυσκολίες μου. 

Τώρα πλέον φωτίζομαι όσο το δυνατόν. 

 

Σε ευχαριστώ γιατί πάντα με έχεις στην καρδιά σου, 

Και περπατάς δίπλα μου όλη την ώρα και με καθοδηγείς.  

Μου δίνεις αγάπη, φιλάκια και μειδίαμα. 

Είσαι με κάθε τρόπο καταπληκτική. 

 

Ο Θεός με ευλόγησε με έναν άγγελο, 

Που μου δίνει μια πανευτυχή ζωή. 

Και είμαι ευχαριστημένος ότι, 

Την ονομάζω εγώ «μητέρα».    

 

Χρήστος Μπαζιώτης Κάλφας 

 
Οι Ρόλοι Αντιστρέφονται 

 

Οι δύο γυναίκες κλαίνε και η μία παρακαλεί την άλλη να 

μην την βάλει σε οικό ευγηρίας επειδή ο Θεός θα την 

προστατεύει στο σπίτι της μαζί με τον μπαμπά. Και τι 

μπορείς να της πεις; Είναι η μητέρα σου, η μαμά. Της λες 

ότι πάντα θα μείνει εδώ, αγαπημένη με τον μπαμπά. 

 

Την βλέπεις στην γωνία με φόβο και ανησυχία στα μάτια 

της. Κρυφά κρυφά σου λέει ότι οι Γερμανοί θα έρθουν να 

μας πάρουν και πρέπει να πάμε να κρυφτούμε. Και τι 

μπορείς να κάνεις; Για την μητέρα σου, τη μαμά. Την 

καθησυχάζεις και της λες να μην φοβάται επειδή όλοι οι 

Γερμανοί είναι στην φυλακή. 

 

Ο παππούς είναι στο νοσοκομείο και εσύ είσαι σπίτι με τη 

γιαγιά. Πας να της προσφέρεις φαγητό και την βρίσκεις με 

το βλέμμα της πάνω σου. Σε κοιτάζει αλλά δεν σε γωνρίζει. 

Σε φωνάζει και σου λέει ότι δεν σε ξέρει και να φύγεις 

αμέσως από το σπίτι της. Η καρδιά σου γίνεται κομμάτια. 

Θέλεις να κλάψεις αλλά δεν μπορείς γιατί δεν σε 

καταλαβαίνει. Και τι μπορείς να πεις στην μανούλα σου; 

Της λες ότι είσαι η κόρη της με την ελπίδα ότι θα σε 

γνωρίσει και θα σε αγκαλιάσει.  

 

Τώρα την βλέπεις, στέκοντας εκεί αλλά μόνο η φυσική 

εμφάνισή της παραμένει. Την έχεις παραλάβει στη 

φροντίδα των άλλων. Δεν ήξερες τι άλλο να κάνεις. Βλέπεις 

τα καλά μάτια της και γνωρίζεις ότι έχει χάσει την ψυχή 

της. Και σε αυτή τη στιγμή το ξέρεις, το γνωρίζεις, το 

καταλαβαίνεις, ότι έχεις χάσει την χρυσή μανούλα σου και 

κανείς δεν μπορεί να την φέρει πίσω.      

 

Αθηνά Σταθούλη 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


