
 

 

Ελάτε να γιορτάσουμε 

μαζί τη Διπλή Γιορτή!! 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
     Άνοιξη…η ζητούμενη εποχή του 
χρόνου για την οποία έχουν χυθεί 
τόνοι μελάνης…  
Είναι μια εποχή γεμάτη φως, 
δροσιά και αγνό, μεθυστικό άρωμα. 
Αστρονομικά ξεκινά με την εαρινή 
ισημερία κατά τις 21 Μαρτίου στο 
Βόρειο ημισφαίριο, περιλαμβάνει 
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 
και τελειώνει στις 21 Ιουνίου με το 
θερινό ηλιοστάσιο. Η πραγματική 
“άνοιξη” ωστόσο, αυτή που ο 
καθένας μας κρύβει μέσα του, 
έρχεται όταν είμαστε έτοιμοι να τη 
βιώσουμε. Για κάποιους μπορεί να 
καθυστερήσει ο ερχομός της… 
Όταν όμως έρθει … όλα είναι τόσο 
διαφορετικά, τόσο υπέροχα… Την 
Άνοιξη έχουμε και την Αποκριά που 
διαρκεί 3 εβδομάδες, και ξεκινάει 60 
μέρες πριν το Πάσχα.  
Κατά την διάρκεια αυτών των 
ημερών, γιορτές και εκδηλώσεις 
οργανώνονται παντού και οι 
άνθρωποι διασκεδάζουν πολύ, και 
κυρίως τα παιδιά. Οι ενήλικες και τα 
παιδιά μεταμφιέζονται με αστεία 
κουστούμια, χορεύουν, τραγουδούν 
και παρακολουθούν παρελάσεις 
καρνάβαλων καθώς και άλλες 
δραστηριότητες. 
        Η 25η  Μαρτίου συμβολίζει τα 
γενέθλια της σύγχρονης Ελλάδας. 
Γι' αυτό και τα γιορτάζουμε με 
δυναμισμό κάθε χρόνο, 
ανανεώνοντας τη ματιά μας στην 
Επανάσταση του 1821, καθώς τη 
στοχαζόμαστε μέσα σε νέες κάθε 
φορά συνθήκες 

Καλή Αποκριά και καλό Μήνα!          
Με το καλό να γιορτάσουμε μαζί την 
επέτειο της 25ης Μαρτίου. 

 

Happy Spring…       
Katerina Papachristou-Chiotis 

 

Please make your 

reservations 

as soon as possible. 

Space is limited! 

 

Luncheon 

Sunday  

March 24, 2018 
 

    Spring time, one of the most 
relaxing seasons of the years filled 
with sun, warmth, flowers and a 
happy atmosphere. It begins at the 
end of March and finishes end of 
June, but truly, spring is really 
present when we decide to feel it : 
some people may feel that spring 
only begins in May, or April, others 
may be ready to be closer to 
summer sooner. In Greece, spring 
is filled with many different fun 
holidays, one being Mardi Gras and 
the Carnival and the other being 
Easter, a grandiose holiday for the 
Greek tradition. The end of the 
Carnival is the mark of the 
beginning of the 40 days before 
Easter. These 40 days are filled with 
so many fun events, kids playing 
outside, parents preparing many 
Greek traditional goods, families 
coming together. 
    25th of March is the Greek 
Independence Day, symbolizing the 
birthday of modern Greece.     
 Celebrating it with much joy every 
year, we renew our vision on the 
Revolution of 1821, contemplating   
it in new circumstances.  
   For this celebration, Greek 
students from each program will 
come together and speak, sing and 
dance about Greek traditions in 
order to celebrate this day. 
    I wish everybody a good month 
and I invite you to come and 
celebrate this "special" day on 
March 24th.  
   Honoring the Heroes of Greece 
who fought for our freedom through 
a program by our Greek School 
students and enjoying a Lenten 
Luncheon. 

 

    

CALENDAR 
 

 

March 11
th

 – 22
nd

              

2
nd

 Trimester 

Parents/Teachers 

Conferences 
 

March 24
th

     

Last Day of 

Registration for the 

Greek Certificate 

Exams 

 

March 24
th

                 

25
th

 of March 

Celebration  
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Save the Date! 
 

 

HCGS   
Summer Camp 

 
 
 
 

“To Aerostrato” 
 
 

June 18th – 22nd 

 
 
 

Join us 
 for a week  
full of fun, 
memories 

and interactive 

games! 

www,belmontgreekschool.com 

 

“Certificate of Attainment in Greek 

 

  

 

Tel: 650-508-8164 

 

 

      

Εξετάσεις για το πιστοποιητικό της Ελληνομάθειας 2019 

 
 Συμπληρώστε τις αιτήσεις  

 Καταθέστε τις αιτήσεις και τις πληρωμές σας στη διεύθυνση του 
σχολείου 

 Μέχρι 24 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής  

 Εξετάσεις : Μαϊου 2019 

 

(περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείετε την ιστοσελίδα μας 

http://belmontgreekschool.com  

ή επικοινωνείστε με τη διεύθυνση του σχολείου) 
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CAN you read and understand a notice            

written in Greek? 

Can you fill in an application form?  

Do you watch the news on Greek television? 

  
If you answered yes to any of these questions, you may be eligible for 
a Greek proficiency certificate. Candidates are examined in three 
different levels and they are tested on reading comprehension, writing, 
verbal comprehension and speech.                                                                                                                                                                                    
The examinations are open to everyone, including children over the 
age of eight. Those who make the grade are awarded an official 
certificate of attainment in Greek, which is issued by the education 
ministry.  

  

What are the levels?  
  
There are three levels (A, B and C). Each is split into two groups - one 
is for children between the ages of 8 and 12 and the other is for teens 
and adults. 

 
 
What do you call a person who is afraid of Santa Claus? 

 
Claustrophobic! 

 
 

 

http://belmontgreekschool.com/

