
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

     Απρίλιος,  δεύτερος μήνας της Άνοιξης και τέταρτος μήνας του χρόνου, 
σύμφωνα με το Ιουλιανό αλλά και το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Έχει τριάντα 
ημέρες. Το όνομα του, από το λατινικό Aprillis  και το ρήμα aperio= ανοίγω, 
επειδή είναι ο μήνας που ανοίγουν τα μπουμπούκια. 
 Την πρώτη ημέρα του μήνα, κυριαρχεί το… πρωταπριλιάτικο ψέμα! 
Ένα έθιμο, που συνεχίζεται στις μέρες μας, και που σύμφωνα με το θρύλο, 
ξεκίνησε από τη Γαλλία κατά τον 16ο αιώνα όπου γιορταζόταν η 1η Απριλίου 
σαν αρχή του χρόνου.  

«Απρίλης, λεν οριστικά πως  μπαίνει καλοκαίρι,αλλά μπορεί 
πρωταπριλιά να’ ναι κι αυτό.    Ποιος ξέρει;» 

      Ο Απρίλης είναι και ο κατ’ εξοχήν μήνας όπου γιορτάζεται το Πάσχα. Το 
Πάσχα έχει τις ρίζες του στην αρχαία Αίγυπτο, όπου γιορτάζονταν η εαρινή 
ισημερία, κι από εκεί πέρασε στους Εβραίους ως «Πεσάχ», σε ανάμνηση της 
Εξόδου τους από την αιχμαλωσία, και τέλος έφτασε και στους χριστιανούς 
αφού ταυτίστηκε με τον σταυρικό θάνατο Του Ιησού Χριστού την περίοδο του 
Εβραϊκού Πάσχα, το οποίο γιορταζόταν κατά την ημέρα της πρώτης εαρινής 
πανσελήνου. 

Εύχομαι σε όλους & όλες καλό Μήνα                
με φως, ελπίδα, χαρά και μια όμορφη Πασχαλιά! 

Ήρθε η Άνοιξη… την έφερε ο Απρίλης!           

               Katerina Papachristou-Chiotis 

 

 

        April, the fourth month of the year and the second month of Spring. 

One of the most lovely months deriving from the Latin word " Arpilis" 

from the word "aperio" meaning open. In Greece, April is considered one 

of the best months, as all the flowers seems to blossom therefore open up 

for the first time in the year. 

     April is also the month we celebrate Easter, one of the greatest and most 

important holidays in Greek culture. Easter was originally celebrated in 

ancient Egypt which didn't celebrate the death of Christ but the spring 

equinox. It was later passed on as a celebration to the Jews which named it 

"Paseh". Later on the Christian's rediscovered the holiday by celebrating 

the death of Jesus Christ. 

I wish everybody a wonderful month,                                                               
a lovely spring and a Happy Easter ! 

 

 

CALENDAR 
 

 

April 8
th

 – 12
th 

 

Learn-A-Thon  

Prep Week     

 

 
 

April 15
th

  – 19
th

  

Learn-A-Thon 

 

 

 

 

 

April 22
nd

  – 29
th 

NO SCHOOL         

EASTER BREAK 

 

 

 

 

 

Εξετάσεις 

Ελληνομάθειας 

21-23 Μαΐου 2019 
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Support Greek School 

Sign up for 

 

HCGS 

Summer Camp 

 

 

“To Aerostrato” 

 

June 17th – 21st 

 

 

A week 

full of fun, 

memories 

and interactive 

games! 

 

 

Hurry!           

Limited slots only. 

“ Ελλάδα  είμαστε όλοι ΕΜΕΙΣ, όλοι ΕΣΕΙΣ!”  
 

 

  

 

 

  
www,belmontgreekschool.com 

Tel: 650-508-8164 

 

 

Easter Lampades & Lanterns for sale 

 

Few pieces are left… stop by the office!  
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         Στον απόηχο της γιορτής της 25ης Μαρτίου θα ήθελα  να εκφράσω 

τα εγκάρδια  συγχαρητήριά μου σε όλους τους εθελοντές και φίλους, 

τις κυρίες της Φιλοπτώχου  που με αγάπη και μεράκι ετοίμασαν & 

πρόσφεραν  το νοστιμότατο γεύμα. Ένα Μεγάλο Ευχαριστώ και στον     

κ. Πρόντζο  για την γενναιόδωρη προσφορά του στο Ελληνικό μας 

Σχολείο για την ετοιμασία του γεύματος! 

Το Συμβούλιο του Σχολείου & τους γονείς  που με επιδεξιότητα 

και προθυμία επιμελήθηκαν τον στολισμό και την προετοιμασία της 

αίθουσας, που είναι τόσο απαραίτητος και αναγκαίος για την επιτυχία της 

γιορτής, καθώς και τον καθαρισμό και τακτοποίηση του χώρου μετά την 

γιορτή! 

Συγχαρητήρια στα παιδιά, μικρά και μεγάλα, σ’ όλες τις 

δασκάλες & τους δασκάλους, που με φοβερή υπομονή και επιμονή 

προετοίμασαν τους μαθητές τους. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς που 

ήρθατε στη γιορτή μας.  

    Η παρουσία σας, τόσο σημαντική, μας έδωσε μεγάλη χαρά.  

 Και του χρόνου να γιορτάσουμε και πάλι όλοι μαζί! 
 
 

  I'd like to express all my gratitude to all the people who came 

together and helped celebrate our Independence Day. The 25th of March 

was a wonderful celebration and we couldn't of done it without the 

team of volunteers, board members and Ladies of Philoptochos, 

who cooked & prepared all the food and beverages for us with much love 

and care. Special thanks to Mr Prontzos for his generous donation to 

Greek School towards Luncheon! 

 I'd like to also thank all the parents and participants who helped 

put together all the decorations and installations for our celebration: as 

we know this was crucial and we couldn't of done it without you!  

Lastly but not least I'd like to congratulate all the students who took place 
in our parade and participated in our celebration. Each class and student did 
a wonderful job!  

Thank you for everybody who came to our celebration, it was amazing 
once again celebrating such a day with all of you. 
 
  

    

     

  
 


